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Kladieme na leto vysoké nároky. Počas celého 
roka sa nevieme zastaviť, oddýchnuť si, objektívne 
sa pozrieť na ľudí okolo seba a ajhľa! Príde leto, 
zoberieme si dovolenku a čakáme zázrak. Ten sa 
nekoná, pokiaľ :

Idete na dovolenku s partnerom, s ktorým si už 
dlhú dobu nerozumiete. Ak sa nerozprávate doma, 
nebudete sa rozprávať nikde. Ak vám vadí, ako 
chrúme jablko, čo potom, keď sa doň pustí v rešta-
urácii v 5-hviezdičkovom hoteli? Ak vám jeho nohy 
prídu fakt nechutné, ako budú vyzerať vedľa nôh 
Carlosa Montéza z vedľajšieho bungalovu? Ak sa vy-
beriete na dovolenku s manželom alebo priateľom, 
zažijete len toľko romantiky, koľko si jej prinesiete.
Je to na zamyslenie.

Ak si na dovolenke chcete partnera nájsť, potom 
môže romantika skutočne čakať v plnej poľnej na 
mieste. Zrejme vám na ňom nebude nič vadiť. Ak 
by tam aj čosi také bolo, ukážu vám to až doma 
testy z kožného. Aj nad tým sa treba zamyslieť.

Pokiaľ sa chystáte na dovolenku s deťmi, Boh 
s vami. Realita vám kruto nastaví zrkadlo a vy uvi-
díte, že: vaše deti nevedia poriadne jesť príborom, 
že si samé nedokážu z kufra vytiahnuť ani ponož-
ku, ak ich vezmete na poznávací výlet k pyramí-
dam, na ktorý ste celý rok šetrili, budú potrebovať 
aspoň 2 súpravy bateriek do Game Boya a že sa 
medzi sebou nevedia samé zabaviť a ak áno, jedno 
z nich bude utopené.Tu už nevymyslíte nič. Ak ste 

workoholik, beriete si so sebou notebook a tele-
fón, navrhujem: Zostaňte doma!

Dobrá rada na záver: Ak už pôjdete s kýmkoľ-
vek a kamkoľvek, buďte najmä sama so sebou. 
Nerobte nikomu servis, prišla ste si oddýchnuť. 
Neprispôsobujte sa za každú cenu. Ak chcete 2 
týždne sedieť v bazéne na prvom schodíku, seďte 
tam, aj keď budete vyzerať ako debil / aspoň tak 
mi to hovoria /. Ak si neviete v 40-stupňových 
horúčavách v hromade suchých rozlámaných skál 
predstaviť kus historickej pamiatky, tak si povedz-
te, že tam asi ani nikdy nebola. Nemusíte tancovať 
v bazéne s nemeckými dôchodkyňami len preto, 
že by si to váš muž prial. Je to nedôstojné a jeho 
upodozrievam, že to dobre vie. 

Takže: Nikto vás nemá tak rád ako vy sama. 
Spýtajte sa v duchu, čo by ste chcela len a len pre 
seba. / Ak si do 10 sekúnd neviete nič predstaviť, 
máte naozaj problém./ Chcete ísť sama? Choďte 
sama! Chcete sa intenzívne skrášľovať? Urobte to! 
Nechcete si celé leto holiť nohy? / Tu už neviem..../ 
Dobre sa teda počúvajte sa a plňte si svoje priania, 
pokiaľ sa to dá. / Príde doba, kedy sa to už možno 
nebude dať a to už budete dávno v ........, alebo po 
dovolenke./

A to je všetko, pekné leto!

Mgr. art. Andrea Marešová,  
šéfredaktorka



28. 6. – 11. 7. 2010
„Hlasuj o svoju najobľúbenejšiu  
turistickú atrakciu a vyhraj jednu 
zo 14 letných cien !“ 

 Hlasovanie prebehne prostredníctvom internetu a víťazom sú-

ťaže sa stane atrakcia s najvyšším počtom hlasov! Každý týždeň 

sa bude spomedzi zúčastnených losovať o atraktívne ceny spo-

jené s cestovným ruchom / vstupenky na kúpaliská, víkendové 

pobyty, netradičné prehliadky, letné reklamné predmety a iné /, 

venované jednotlivými súťažiacimi.víťazi jednotlivých cien budú 

o výhre písomne informovaní a budú uverejnení na portáli www.

regionnitra.sk.  Neváhajte, leto je každý rok len jedno!

6. 7. – 7. 7. 2010 
Akademická Nitra v Mlynoch
Nenechajte si ujsť príležitosť vidieť 37. Medzinárodný Akademický 

festival folklórnych súborov. K trojdňovej prehliadke ľudovej kultúry 

a tradícií z rôznych kútov sveta bude okrem iného patriť aj sprievod 

mestom či hudobné, tanečné a spevácke vystúpenia účastníkov festi-

valu v uliciach Nitry a v Galérii MLYNY. 6. 7. o 16.00 h - FS FORDuLAS 

/HuN/, FS TROPANKA /BuL/, FS POĽANA /cZ/. 7. 7. o 16.00 h. - FS 

MLADiNA /cZ/, FS KRAjAN /SRB/, FS KABLuŠOK /RuS/ 

9. 7. - 25. 7. 2010 
„ELVIS žije...“

unikátna výstava 80 predmetov Elvisa Presleyho priamo zo 

zbierky Múzea Elvisa Presleyho z Memphisu (uSA). Na výstave 

nebude chýbať ani posledný Elvisov cadillac, Elvisova gitara 

model „Hagström“, alebo bohatá zbierka koncertných kostý-

mov nesmrteľného Kráľa rokenrolu. 

30. 7. – 12. 9. 2010 
Výstava fotografií Ľuba Špirka
Obyčajnou prechádzkou centra sa návštevník ocit-

ne na netradičnej výstave fotografií špičkového 

slovenského fotografa Ľuba Špirka. jeho akty, por-

tréty umelcov, tanečníkov, športovcov a detí ako aj 

schopnosť posunúť vnímanie do nečakanej roviny, 

mu získavajú uznanie nielen verejnosti, ale i špičko-

vých autorov umeleckej fotografie. 

30. 8 – 8. 9. 2010 
Čo nám príroda dala
unikátna výstava exponátov, vyrobených vý-

lučne z prírodných materiálov. Tieto netradičné 

predmety budú vystavovať nitriansky umelci 

vladimír vaňo, Pavol Francúz, jana Majlátová, 

veronika Fúsková a iveta Ligašová. 

zmena programu vyhradená



Letný timeout 
v Galérii MLYNY
Skvelá zábava pre deti a jedi-
nečné chvíle pre bláznivé ná-
kupy v letných zľavách v júli 
a auguste v Galérii MLYNY.

Pondelok
každý pondelok 
od 5. 7. do 15. 8. 2010,
od 9.00 do 12.00 hod
PANELÁK – premietanie seriálu Tv jOj

Miesto: 2. poschodie

utorok
každý utorok od 

6.07. do 10. 8. 2010, 
od 10.00 do 11.00 hod

MLYNY iNLiNEschool

Miesto: parkovisko na streche

Pre deti od 6 do 14 rokov. Prihlásiť sa je po-

trebné min. 1 deň pred vybraným termínom na 

infopulte v Galérii MLYNY osobne. Počet detí na 

jednu hodinu je obmedzený na 10 detí. Potreb-

né priniesť si prilbu, chrániče - na kolená, lakte 

a dlane, samozrejme kolieskové korčule- naj-

lepšie so silikónovými kolieskami.

Streda
každú stredu 
od 7. 7. do 25. 8. 2010, 
od 9.00 do 12.00 hod
TiME OuT! Mamičky...

Miesto: 2. Poschodie

Detský kútik v Galérii MLYNY Nitra zadar-

mo každú stredu v júli a auguste od 09.00 

do 12.00 hod. Zábava a potešenie pre vaše 

malé ratolesti a chvíľka pre vás a vaše skve-

lé nákupy v letných zľavách v Galérii MLYNY.

Štvrtok
každý štvrtok

od 8. 7. do 12. 8. 2010,
od 10.00 do 11.00 hod

MLYNY iNLiNEschool

Miesto: parkovisko na streche

Pre deti od 6 do 14 rokov. Prihlásiť sa je potrebné 

min. 1 deň pred vybraným termínom na infopulte 

v Galérii MLYNY. Počet detí na jednu hodinu je 

obmedzený na 10 detí. Potrebné priniesť si prilbu, 

chrániče - na kolená, lakte a dlane, samozrejme 

kolieskové korčule- najlepšie so silikónovými  

kolieskami.

Piatok
každý piatok od
2. 7. do 27. 8. 2010,
od 10.00 do 13.00 hod

Detské šantenie s TiME OuT-om

Miesto: 2. Poschodie

Tvorivé dielne a iné zábavné programy pre deti od 

3 rokov. Aktuálny program na každý piatok nájdete 

vždy na www.mlyny-nitra.sk. 



4   |   rendez-vous



1. Odkiaľ ste získali časopis 
MLYNY Rendez-Vous?
a) z infopultu alebo jed-

nej z prevádzok Galérie 
MLYNY v Nitre

b) poštou
c) od známych 
d) iné

5. Ktorá je vaša obľúbená 
prevádzka? / obchod, ka-
viareň, reštaurácia, detský 
kútik atď./, uveďte prosím 
konkrétne:

2. Čítate časopis MLYNY 
Rendez-Vous:
a) pravidelne
b) príležitostne
c) vôbec

3. Čo vás v časopise najviac 
zaujíma?
a) módne tipy
b) kozmetické rubriky
c) rozhovory
d) program podujatí

4. Ako často navštevujete 
MLYNY?
a) denne
b) týždenne
c) mesačne
d) vôbec

Schwarzkopf
PROFESSIONAL salón

NOVÝ KADERNÍCKY SALÓN

 Schwarzkopf
PROFESSIONAL salón

Buďte krásnou,
 vždy keď máte chuť...

Príďte kedykoľvek 
bez objednávky

a naši  kaderníci Vám
doprajú profesionálny účes

v Galérii MLYNY na prízemí.

Kadernícky salón
Nechtový dizajn

Kozmetika

Svojim podpisom udeľujem dobrovoľne súhlas v súlade s par.7 zákon č. 428/2002 
Z.z. spoločnosti MLYNY a.s., Koceľova 8, 949 01 Nitra, aby vyššie uvedené osobné 
údaje boli zaradené do jej databázy po dobu nevyhnutnú k spracovaniu týchto úda-
jov pre účely vyhodnotenia súťaže a zároveň udeľujem výslovný súhlas so zasielaním 
propagačných materiálov Galérie MLYNY na mnou uvedené kontaktné údaje.
Poučenie:
- odvolanie súhlasu je možné doručením na korešpondenčnú adresu spoločnosti 
MLYNY, a.s., Štefánikova trieda 61, 949 01 Nitra

- poskytnutie údajov je dobrovoľné a MLYNY, a.s. nemá právny nárok na ich 
získavanie

- ochrana poskytnutých údajov sa spravuje v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.
- v prípade neaktuálnosti poskytnutých údajov, po splnení účelu alebo podaní ná-
mietky budú tieto zlikvidované

- poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že ním poskytnuté údaje sú pravdivé

Meno: ................................... Priezvisko: .................................................

Vek: do 20 rokov 20 – 45 rokov 45 rokov a viac

Mesto ................................... Obec: .........................................................

Telefón: ................................ E-mail: ........................................................

Podpis:  ...................................................................................................

Výherný kupón časopisu MLYNY Rendez-Vous

..............................................

Zakrúžkovaním vhodných možností odpovedzte na nasledovné 
otázky a zapojte sa do žrebovania o atraktívne ceny:

Vyplnené kupóny budú zaradené do zlosovania 
o nasledovné ceny:
1. cena: Víkendový pobyt (2 noci) pre 2 osoby 
 v hoteli Ostredok v Jasnej 
2 .cena: Darčeková poukážka v hodnote 40,-EUR
 od spoločnosti ALPINE PRO
3. cena: vlasové ošetrenie v hodnote 40,- EUR
 v kaderníctve Schwarzkopf Profesional
 v Galérii MLYNY v Nitre 
Vyplnené kupóny môžete odovzdať priamo na info-
pulte Galérie MLYNY v Nitre. Len úplne vyplnené 
kupóny budú zaradené do žrebovania, ktoré sa 
v Galérii MLYNY uskutoční 11.septembra 2010.



15. 5. 2010
VEĽKá MLYNY 
FASHION SHOW 
Leto sa nesie v znamení pestrých farieb, odvážnych 

vzorov a chuti kombinovať. v tomto duchu sa niesla 

i módna prehliadka, ktorú si mohli návštevníci MLY-

NOv vychutnať v polovici mája. Tradične predvádzali 

modelky a modeli agentúry Exit a tak bolo čo a na 

kom obdivovať.

Predstaviteľom klasickej, nadčasovej 

a mimoriadne kvalitnej módy bola 

značka Marks&Spencer, ktorá upútala 

najmä použitím luxusných materiálov, 

kvalitného prevedenia a množstvom 

drobných, remeselne dokonale vypra-

covaných detailov. 

Zo športových značiek suverénne žiarili Roxy, 

Quicksilver a Nord Blanc. Predvedené mode-

ly divákov presvedčili, že do kvality sa oplatí 

investovať a keď náhodou neviete, čo kúpiť 

svojej dorastajúcej mládeži, v týmito značkami 

máte jednoznačne v rukách žolíka.



New Yorker je stálicou najpredávanejších značiek 

a táto prehliadka opäť miesto tejto značky na nebi 

voľno časovej módy potvrdila. Trendová, pohodlná 

móda pre mladých ale i pre tých, ktorí sa mladými 

stále cítia, prekvapuje kvalitou za skutočne rozum-

nú cenu. Týmito prednosťami zaujala i značka Gate 

a tak bolo z čoho vyberať. 

Obuv na módnu prehliadku tradične za-

požičala spoločnosť Deichmann, ktorej letná 

kolekcia, plná nápaditých tvarov a sviežich 

farieb, zaujala každého pozorného diváka. 

Milým prekvapením pre ženy a pastvou pre oko 

muža bola kolekcia plaviek spoločnosti Trium-

ph a Lovell. Obe značky predviedli zo svojho 

repertoáru to najlepšie a vskutku sa bolo na čo 

pozerať! 



čerešničkou na torte bolo predvedenie 

letnej kolekcie šperkov spoločnosti cari-

sma. Dych sa tajil, peňaženka kvílila... sú 

ale chvíle v živote, kedy ak ,,to,, nepoviete 

briliantom, akoby ste nepovedali nič... 

Počas módnej prehliadky prebiehal casting mo-

delingovej agentúry Exit a jej castingovej divízie 

charlie Brow. Hojná účasť prekvapila organizá-

torov prehliadky ako aj samotnú agentúru, tak-

že nám zostáva dúfať v raketový nástup kariéry 

úspešných záujemcov a pre tých, ktorý to nestihli, 

pripravujeme v dohľadnej dobe ďalší termín.

Aby sa nezabudlo na najmenších, značka Pre deti 

uchvátila kolekciou kočíkov, pri ktorých si nejedna 

mamička uvedomila, že vývoj nezastavíš...



Dôstojným doplnením módneho programu bolo vystúpenie vizážistov 

Strednej odbornej školy v Bratislave pod vedením pani Žanety Vrá-

belovej. Medzi vizážistami nebolo možné prehliadnuť úspešnú Martu 

Dvorskú, ktorá si do Mlynov odbehla tesne pred natáčaním ďalšieho 

pokračovania relácie Let's dance. Dievčatá líčili modelky ako i ostatných 

početných záujemcov holandskou značkou Make-up artist. 

O vlasovú show ako i úpravu 

modeliek po účesovej stránke 

sa postarala pani Slávka Ho-

líková z nitrianskeho salónu 

Sellavie.
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... Biele nohavice
na 3 spôsoby

Pásikavé minišaty  

NEW YORKER

€ 19,95

Tmavomodrá košeľa 

NEW YORKER

€ 16,95

Biele topánky 
NEW YORKER

€ 22,95

Biele nohavice 

s opaskom         

NEW YORKER

€ 29,95

Biely klobúk          
NEW YORKER
€ 9,95

Všetky vyobrazené módne vychytávky 
nájdete v Galérii MLYNY v Nitre.
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Oranžový klobúk  
GATE 

€ 6.00

Oranžový 
a tyrkysový šál  
GATE
€ 8.00

Fialový šál  
MARKS&SPENCER                                  
€ 19.00

Oranžové sandále   
GATE 

€ 6.00

Biele nohavice s opaskom         NEW YORKER
€ 29,95

Fialová kabelka s kameňmi 

MARKS&SPENCER                                  

€ 23.90

Biele nohavice s opaskom
         

N
EW

 YO
R

KER
     € 29,95

Oranžovo-tyrkysová blúzka   
GATE 

€ 8.00

Fialová tunika 
s kameňmi 

MARKS&SPENCER                                  
€ 59.00

Fialovo- zelené 
topánky 
SEMPRE
€ 155.00
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DOVOlenKa
Mám v lete používať iný typ dekora-
tívnej kozmetiky?
Nie, nemusíte meniť značku, iba ak jed-
notlivé prípravky. Napríklad mastnejší 
make-up za ľahší hydratačný. 

Používajú sa v lete rovnaké podkla-
dy pod make-up ako v zime?
Nie, nepoužívajú sa rovnaké podklado-
vé prípravky. Vonkajšie vplyvy pôsobia-
ce na pokožku sú v lete a zime rozdiel-
ne. V lete by sme mali používať menej 
mastné, viac hydratačné s obsahom 
UV filtrov, ktoré chránia pokožku pred 
slnečným žiarením.

Aký mám použiť make-up, keď sa 
v tvári veľmi potím?
Ak sa veľmi potíte, vyvarujte sa ma-
ke-upom ktorých základom sú vosky 
a zmäkčovadlá, tie sa budú na vás „ 
topiť“. Pre Váš typ pleti sú vhodné prí-
pravky na silikónovej báze, pretože sú 
odolné voči teplu 
a vode. (Fluid 
Foundation No 
transfer, Fluid 
Foundation 
Covering)

Aké sú farebné trendy tohto leta?
Trendom denného líčenia značky 
Make-up Studio je „nahé líčenie“, svieže 
a zvodné. Na očiach sú použité tiene 
Durable Cream Eyeshadow Pink Breeze 
a svieži tieň Shiny Effects Brilliant 
Purple. Tieto farby sú v kontraste so 
zelenou ceruzkou na oči. Na lícach je 
použitý bronzer s ľahkým leskom pre 
skutočne letný vzhľad. Lipgloss dodáva 

perám prirodzený lesk s jemnými 
trblietkami.

Akú špirálu mám použiť do vody?
Určite vode odolnú. Ak sa obávate, 
že sa Vám pri dotyku napriek tomu 
rozmaže, môžete si dať nalepiť 
umelé riasy, ktoré sa už nešpirálujú 
maskarou. 

Môžem v lete kombinovať bláznivé 
očné tiene s pestrým rúžom?
Áno, môžu sa aj kombinovať. Dôležité 
ale je, aby každá žena zvážila intenzitu 
a farebnosť líčenia. Je rozdiel ak sa veľ-
mi výrazne nalíči mladé dievča a dáma 
v rokoch. 

Mám v lete pod očný tieň nanášať 
podklad?
Môžete aj nemusíte, záleží to od via-
cerých faktorov. Napríklad od použité-
ho krému, typu pleti a tiež od konkrét-
neho typu očných tieňov. Tie môžu byť 
v rôznych formách: práškové, kompakt-
né, mastné či gélové tiene...

Dovolenkový tip vizážistky Žanety 
Vrábelovej: 
Mojim tipom je pod-
kladová báza Pre Base 
(PH0652). Je to ľahká 
hydratačná emulzia 
vhodná pod make-up. 
Zľahka vypĺňa jemné 
vrásky, póry a nerovnos-
ti pleti. Vytvára ucelený 
podklad a hodvábne 
jemnú pleť. Obsahuje UV filter a vi-
tamín B. Používa sa pod make-up ale 
môžete ju aj miešať s make-upom.

Dovolenkový tip vizážistky Marty 
Dvorskej:
Leto vo mne evokuje rozžiarenosť, lesk 

Vsaďte na 
všetko 
farebné. 
Nebojte sa 
farebne 
experimen-
tovať

Žaneta Vrábelová
Pro Cosmetics s.r.o. 
Showroom: Račianska 105 
Bratislava
mob: +421 944 478 852
www.make-up-studio.sk
www.procosmetics.sk
info@procosmetics.sk

Foto: Martin Klimo
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K O Z M E T I C K Á  P O R A D ň A

a farebnosť. Určite by som vsadila na 
všetko pestré a farebné. Netreba sa báť 
farebne experimentovať. Čo sa týka 
líčenia, odporúčam rozjasniť pleť bron-
zerom, nech pleť krásne žiari a leskne 
sa, oči nalíčiť farebnými linkami na oči, 
prípadne farebnými ceruzkami. 
Na pery lesky vo farebných tónoch: 
cyklámenová, broskyňová, ružová, 
oranžová. Možno sa to zdá byť „divoké“, 
ale leto je najmä o farbách a pokiaľ sa 
určité farby pekne zvolia, možu vytvo-
riť dokonalú harmóniu. 

Dovolenkový tip kaderníčky Slávky 
Holíkovej:
Ako si ochrániť vlasy počas dovolenky 
pri mori? Odporúčam počas dňa na-
striekať do dlaní malé množstvo panthe-
nolového spreja a votrieť do suchých 
vlasov, ktoré tak výborne chráni a záro-
veň i ošetruje. Pred dovolenkou by ste si 
nemali dať strihat, farbiť vlasy, nepouží-
vať žiadnu chémiu a nezaťažovať vlasy 
žiadnymi fixačními prípravkami. Počas 
slnenia a kúpania si treba vlasy chrániť 
klobúčikom alebo šatkou.

Marta Dvorská
dvorska.marta@gmail.com
mob.: +421 903 440 390

Foto: Richard Kay Kardhordó
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Obchodná Galéria Mlyny 
v Nitre pripravuje pre svojich 
návštevníkov pravidelné módne 
prehliadky. Na móle vždy ne-
prehliadnuteľne žiaria modelky 
a modeli z modelingovej agen-
túry Exit, ktorá dňa 15.5.2010 
usporiadala v Galérii Mlyny 
casting pre budúce modelky, 
modelov, ale ponúkla i bežným 
ľuďom možnosť zaregistro-
vať sa v castingovej agentúre 
Charlie Brown a dostať tak prí-
ležitosť privyrobiť si v rámci re-
klamy, prípadne filmu. Casting 
mal veľký úspech nielen čo do 
návštevnosti, ale i úspešnosti 
vyhľadania nových zaujímavých 
tvárí a tak sme sa s pár otáz-
kami obrátili na majiteľa spo-
ločností Exit a Charlie Brown, 
pána Andreja Tarabu.

Ako dlho pracujete v oblasti mode-
lingu a kedy vznikla agentúra Exit?
Modelingu sa venujem už 17 rokov a sa-
motnú agentúru Exit som založil v roku 
1999. V modelingovej branži som začal 
pracovať už od roku 1992, čo ale bola 
ešte akási amatérčina, skôr systém 
pokus - omyl.

Ako ste sa ocitol vo svete krásnych 
žien?
Veľkou náhodou. Zoznámil som sa 
s Annou Kovačičovou, dnes vynikajú-
cou fotografkou, žijúcou v Prahe, ktorá 
si ako prvá najmladšia podnikateľka 
na Slovensku založila v roku 1990 so 
svojimi dvoma spolužiačkami agentúru. 
Neviem ani, ako ich to vôbec napadlo, 
bola to skôr agentúra na sprostredkova-
nie práce pre všetky známe a susedky. 

V tom čase som pracoval pre spoloč-
nosť Volvo, na nejakú akciu sme potre-
bovali hostesky a náhoda dala, že sme 
sa zoznámili, skamarátili a pomaly sme 
si začali navzájom vypomáhať. Krátko 
na to sme úplnou náhodou v Bratislave 
pod novým mostom našli jednu 
fantastickú modelku, vtedy 14-ročné 
dievča, ktorá sa neskôr skutočne stala 
špičkovou modelkou, o ktorú sa zaují-
mali všetky veľké zahraničné agentúry. 
Tým veľkým objavom bola Katarína 
Kintlerová, i keď dnes už to meno nie je 
ľuďom známe. Všetko sa rýchlo zbehlo, 
o Katarínu bol veľký záujem zo zahrani-
čia a nakoľko som bol jazykovo zdatný, 
začal som pracovať v tejto oblasti. 
Vlastne je to trochu zázrak, že som sa 
týmto hurá systémom prepracoval tam, 
kde som dnes. S Ankou sme neskôr zalo-
žili agentúru Look. Ona sa časom začala 
viac orientovať na fotografiu / dovolím 
si tvrdiť, že je dnes asi najlepšia módna 
fotografka v Čechách i na Slovensku / 
a časom z týchto aktivít vystúpila. Look 
spadal pod agentúru Elite, ale keďže tá 
vyhľadávala len určitý typ dievčat, i pre 
mňa to začalo byť časom veľmi obme-
dzujúce. Nachádzali sme veľa zaujíma-
vých typov a nemohli sme spolupraco-
vať s inými zahraničnými agentúrami. 
V roku 1999 som sa teda rozhodol začať 
úplne znovu a tak vznikol Exit. Chcel 
som byť nezávislý, nenaviazaný na žiad-
nu inú celosvetovú sieť a túžil som nájsť 
tú správnu agentúru pre každú model-
ku. Sú komerčné typy, klasické i trendo-
vé, sú typy zvláštne a každá tá agentúra 
hľadá ten svoj typ. Pravdaže máme 
i svojich priamych klientov zo zahra-
ničia, ale celý svet by sme samozrejme 
neobsiahli, keďže modelka pracuje po 
celom svete.V spolupráci so zahranič-
nými agentúrami manažujeme kariéru 
každej našej modelke. Mnoho ľudí tomu 
v začiatkoch nedávalo veľké šance. Čas 
ukázal, že to bolo dobré rozhodnutie 
a dnes sme najúspešnejšia agentúra 
na Slovensku, v zmysle celosvetového 
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hodnotenia modeliek a ich umiestnenia 
v rebríčku úspešnosti. Tak ako naprí-
klad v tenise, hodnotí sa aj prvá päťde-
siatka modeliek, v ktorej mal dodnes 
Exit tri modelky. Na doteraz najlepšie 
11.miesto sa dostala naša Kinga Rajzak.

Exit sa teda zameriava na vyhľadá-
vanie potenciálnych modeliek ?
Ten level je dnes nastavený veľmi 
vysoko, to znamená, že hľadáme diev-
čatá, ktoré majú šancu byť naozaj top. 
Je veľmi veľa faktorov, ktoré to môžu 
ovplyvniť, ale v prvom rade hľadáme, 
a na Slovensku sú také dievčatá, ktoré 
môžu patriť k tej svetovej špičke.

Ak už také dievča nájdete, ako mu 
môžete a viete pomôcť?
Ak tam základné dobré dispozície sú, 
viete ešte veľa vecí ovplyvniť. Môžete im 
pomôcť upraviť miery, pribrať, schud-
núť, môže potrebovať zubný strojček 
alebo inú korektúru zubov. Máme 
kolegyňu, ktorá sa venuje len týmto 
novým tváram a robí s nimi celkovú 
prípravu, čo znamená od učenia ako 
chodiť, pózovať, fotiť, komunikovať na 
castingu, vedie ich k jazykom a pomáha 
im v angličtine. Zásadne nepracujeme 
s dievčatami, ktoré majú zlé výsledky 
v škole, lebo v konečnom dôsledku sa 
vždy ukázalo, že tá škola nepustí. Dnes 
sú i rodičia radi, že sa dcéra dostala 
práve ku nám, lebo naozaj dbáme, aby 
školské výsledky boli čo najlepšie. Vzťah 
ku škole sa odráža samozrejme aj do 
vzťahu k práci a tento biznis je najmä 
o disciplíne, i keď sa to mnohým nezdá 
a majú voči modelingu rôzne pred-
sudky. Ten predpoklad osobnosti tam 
musí byť, ak to tam raz nie je, nech ste 
akokoľvek krásna, nikdy z vás nebude 
úspešná modelka. V modelingu je to 
ako v športe, nič nie je zadarmo.

Viete tieto dievčatá pripraviť i na 
vzťahovú povrchnosť, s ktorou sa 
vo svete modelingu určite stretnú?

Celý tento biznis je veľmi povrchný 
a také sú i mnohé vzťahy v ňom, veď 
je celý založený len na predaji akejsi 
ilúzie, svet, kde vám jeden deň každý 
rozpráva, že ste najkrajšia na svete 
a na druhý, keď už vaša hviezda zapa-
dá, vás tí istí ľudia ani nepozdravia. 
Takáto mladučká modelka, aby nebola 
v budúcnosti prekvapená, musí byť 
osobnostne na tento svet pripravená 
už z domu a z domovskej agentúry. Je 
teda i na vás pripraviť ju na túto prácu 
po všetkých stránkach... Preto sa snaží-
me našim dievčatám vštepiť a pripraviť 
ich na to, že je to práca a zamestnanie 
ako každé iné, že musí byť voči tej 
práci pokorná, musí byť disciplinova-
ná, dochvíľna a musí sa vedieť patrične 
správať. Prízvukujeme im, že to nie 
je práca navždy a videl som tisíckrát, 
že aj tá najlepšia modelka na svete, 
s fantastickou kariérou, nie je jedného 
dňa zaujímavá. Pripravujeme ich na 
to a snažíme sa ich viesť tou kariérou 
komplexne. Máme modelky, dnes už 
staršie, ktoré sú s nami aj 15 rokov, sú 
stále u nás, spokojné a samozrejme, 
že tieto vzťahy prerastú až do takých 
rodinných priateľstiev. V našom castin-
govom oddelení máme už aj veľa detí 
našich modeliek. Nie je ale pravdou, že 
hľadáme len tie naj dievčatá, mnohých 
to odrádza, nejdem do Exitu, tam majú 
len super baby, to nie. Je pravda, že 
sme selektívny, vyberáme si, ale pre 
každý typ sa potom dá nájsť vhodný 
klient, tú príležitosť má každá, nie je 
ani podstatné, z akého je prostredia 
a či vie alebo nevie jazyk, všetko sa dá 
naučiť a všetkému sa dá pomôcť. Stane 
sa i to, že dievča zo sociálne slabšej ro-
diny má potenciál, ale pomôcť jej treba 
aj finančne. Agentúra jej hradí všetky 
potrebné výdaje, či už na nejaké jazyko-
vé dovzdelanie, kozmetické korektúry, 
cestovné náklady, investujeme do nej, 
pomôžeme jej naštartovať kariéru 
a v čase, keď už je zárobkovo činná, dlh 
agentúre splatí. Treba si uvedomiť, že 

R O Z H O V O R

Potenciálni 
záujemcovia 
sa môžu prísť 
do agentúry 
prihlásiť každý 
pondelok 
v čase od 
15.00-18.00 
hod.



sa nejedná o žiadne nereálne záväzky, 
lebo zahraničné honoráre sa neskôr 
pohybujú vo veľmi príjemných číslach 
a modelka dokáže celú investíciu spla-
tiť možno jednou alebo dvoma práca-
mi. U niekoho sa dá kariéra naštartovať 
za dva mesiace a niekomu to trvá i 3-4 
roky, ak už hovorím o vstupe do naozaj 
svetového modelingu. Preto hľadáme 
dievčatá vo veku od 13-14 rokov, ideme 
s nimi celú tú prípravnú fázu, sledujeme 
ich a pomáhame im, aby boli kariérne 
čo najlepšie pripravené. Naozaj praco-
vať začínajú od 16 rokov. Našou veľkou 
výhodou je, že máme i castingovú 
divíziu Charlie Brown, kde v rámci jej 

detskej sekcie vieme mladým začínajú-
cim dievčatám pomôcť začať pracovať 
napríklad v reklame. Dievčatá sa tak 
s prácou pomaly zoznamujú a ešte aj 
majú možnosť príjemne si privyrobiť.

Kto všetko sa môže do castingo-
vej spoločnosti prihlásiť a čo mu 
ponúkate?
V roku 2002 sme v rámci Exitu otvorili 
divíziu Charlie Brown, čo je vyslovene 
castingová agentúra, ktorá sa zameriava 
na všetky vekové kategórie od bábä-
tiek až po dôchodcov, všetky váhové 
kategórie, všetky rasy, liliputov, proste 
absolútne všetko, takže tam je veľká 
šanca pre každého bez splnenia akých-
koľvek predpokladov. Sme otvorení pre 
všetkých záujemcov, zaregistrovať sa 
môže ktokoľvek. Klienti si u nás zadá-
vajú casting, takže ak spoločnosť hľadá 
určitý typ, našou úlohou je vyhľadať 
tieto typy v databáze a ponúknuť ich 
klientovi. Registrácia trvá cca 10 minút 
a je bezplatná. Sú spoločnosti, ktoré po-
žadujú túto službu za poplatok a často 
krát nie malý. Treba si uvedomiť, že je to 
len lákanie peňazí od človeka, ktorému 
tú prácu nie je možné garantovať.

Aká je šanca, že zaregistrovaný 
nejakú prácu dostane?
To je častá otázka, treba si uvedomiť, že 
tu naozaj zohráva veľkú úlohu náhoda. 
Niekto dostane tú šancu za týždeň, iný 
za rok a niekto nikdy. Keď sa však neza-
registrujete a tú možnosť nevyužijete, 
prácu určite nedostanete. Nedávno som 
si ale robil štatistiku, kde mi vychádza, že 
z databázy cca 10 000 ľudí vo všetkých 
kategóriách ročne obsadíme okolo 1500 
ľudí, takže tie šance nie sú zanedbateľné. 
Castingovka robí hlavne televízne rekla-
my a rôzne reklamné kampane, takže sú 
to práce finančne veľmi zaujímavé.

Ďakujeme za rozhovor.

S Andrejom Tarabom

sa zhovárala Andrea Marešováá
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V čom sa cítite sexy?
Podľa toho, čo znamená sexy. 

Čo by ste si na seba nikdy neobliekla?
Uniformu sovietskeho vojaka.

Obľúbená kozmetika a parfum?
Kedže som vyskúšala na sebe enormné 
množstvo kozmetických prípravkov, 
musím povedať, že najlepšie fungujúca 
je tá najlacnejšia :) Parfémy používam 
zásadne pánske. Obsahujú esencie, kto-
ré som v ženských ešte neobjavila.

Aké značky nakupujete v zahraničí?
Nepreferujem žiadnu značku. Vyberám 
zásadne podľa toho, čo mi v danom mo-
mente imponuje. Preferovanie len urči-
tej značky považujem za snobizmus.

Aké značky obľubujete doma? 
Na Slovenku zväčša nenakupujem, pre-
tože je to zbytočne predražené.

Bez čoho sa v lete nezaobídete?
Bez fľaše s pramenitou vodou. 

Keby začalo horieť, čo by ste zo 
svojho šatníka zachránila?
Texasky Banana Republic môjho 
manžela. Predpokladám, že keby 
horelo, ani by ma nenapadlo niečo 
zachraňovať.

Za čo utrácate najviac?
Za parfémy, kabelky a vinylové 
platne. 

Máte vlastné módne pravidlá?
Len žiadne pravidlá. Snažím sa nosiť 
také oblečenie, v ktorom sa cítim poho-
dlne a spokojne. 

Na čo ste v svojom šatníku obzvlášť 
pyšná?
Nechápem, ako niekto dokáže byť pyš-
ný na veci vo svojom šatníku. Pyšný by 
mal byť človek na iné veci. 

ZUZana MacasovÁ
modelka agentúry Exit Model Management



18   |   rendez-vous

Biele nohavice
na 3 spôsoby

Všetky vyobrazené módne vychytávky 
nájdete v Galérii MLYNY v Nitre.
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Biele nohavice 

s opaskom         

NEW YORKER

€ 29.95

Lososový pulóver

MARKS&SPENCER

€ 49.00

Náhrdelník
MARKS&SPENCER
€ 19.90

Biele tielko 
MARKS&SPENCER

€ 7.90

Lososová kabelka  MARKS&SPENCER
€ 35.90

Béž
ov

é t
op

án
ky

€ 1
26

.0
0
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Biele nohavice 
s opaskom         
NEW YORKER
€ 29,95

Biele nohavice 

s opaskom         

NEW YORKER

€ 29,95

M Ó D N E  T I P Y

Béžová kabelka          

MARKS&SPENCER

€ 39.90

Dúhová blúzka          

MARKS&SPENCER

€ 45.00

Ružový a oranžový šál 
MARKS&SPENCER

každý € 19.90

Čierny top 
NEW YORKER                                          

€ 12.95

Hnedý sveter 

NEW YORKER 

€ 14.95

Béžová kabelka 

NEW YORKER 

€ 22.95

Béžové topánky 
NEW YORKER 

€ 19.95

Štra
sov

é l
odičk

y  

€ 155.00
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Čo je do práce vhodnejšie: rúž alebo 
lesk?
Taktiež je to veľmi individuálne, zavisí to 
od typu zamestnania, veku a od fareb-
nosti lesku či rúžu.

Tip na letné líčenie do práce od vizá-
žistkyŽanety Vrábelovej:
Mojim tipom sú rúže s leskom Durable 
Lip Fluid. Je to rad nestierateľných, vode 
odolných a bozkuodolných tekutých 
rúžov vrátane príjemného lesku. Najprv 
sa aplikuje farebný rúž, počká sa 3 až 5 
minút a nanesie sa lesk. Takýmto postu-
pom by vám mal vydržať na perách až 18 
hodín.

Tip na letné líčenie do práce od vizá-
žistky Marty Dvorskej:
Za veľmi praktický považujem „Multi-
funkčný práškový make-up“ Môžete 
ho použiť rôznymi spôsobmi buď ako 
ako púder, ďalej ako púdrový make-up. 
Aplikuje sa priamo na pokožku s veľkým 
štetcom alebo labutienkou, a tiež ho mô-
žete použiť ako 'dlho-trvajúci make-up. 
Aplikuje sa priamo na pokožku s vlhkou, 
ale vyžmýkanou špongiou. Špeciálna 
formula tohto púdrového make-upu 
zaručuje dlho trváci a matný efekt.

Aký typ líčenia by mala zvoliť žena, 
ktorá pracuje v obchodnej sfére? 
Odporúčam určite jednoduchšie líčenie, 
niekedy menej je viac a v jednoduchosti 
je krása.

Mám na make-up použiť púder, keď 
sa potím?
Áno, môžete. Vhodné sú púdre s vyšším 
obsahom sacích látok napríklad ben-
tonit, kaolín, uhličitan vápenatý alebo 
uhličitan horečnatý. Niektoré make-upy 
už v sebe obsahujú púder. Najvhodnejšie 
sú na silikónovej báze. 

Môžem na tvár použiť rozjasňovače 
alebo bronzer, keď mám pôsobiť 
formálne?
Je to na zváženie, ak ich použijete, tak 
len s mierou a len ak máte peknú pleť. 
Neodporúčajú sa pri problematickej ple-
ti, pretože každá nerovnosť sa zvýrazní. 

Aká je doporučené líčenie na toto 
leto, ak mám v práci kostým?
Trendom sú pastelové a prírodné odtie-
ne. Vždy je vhodné ak pri líčení použije-
te rovnaké farebné odtiene aké máte na 
oblečení alebo na doplnkoch. 

Môžem na formálne rokovania pou-
žiť pestrý rúž?
Je to individuálne. Zavisí to od typu 
a formy rokovania a tiež od toho, nakoľ-
ko je žena odvážna. Pokiaľ ide o veľmi 
formálne rokovanie, odporúčam decent-
né rúže . 

Môže žena po 40-tke používať 
v dekoratívnej kozmetike oranžovú 
farbu?
Áno, môže. Jedným z trikov vizážistov 
je, že ak chceme zvýrazniť modrú farbu 
očí používame oranžové, marhuľové 
a lososové odtiene očných tieňov.

DO pRÁce

Marta Dvorská
dvorska.marta@gmail.com
mob.: +421 903 440 390

Foto: Richard Kay Kardhordó

Slávka Holíková
Kaderníctvo Sellavie
Kmeťkova 2, Nitra
www.sellavie.sk
mob: +421 907 433 176

Foto: Martin Klimo
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Letný tip kaderníčky Slávky 
Holíkovej:
Pretože vlasy sú viac namáhané 
v lete ako v zime, musíme im veno-
vat väčšiu pozornosť. Mali by ste 
si zabezpečiť prípravky na výživu 
a ochranu vlasov s UV filtrom. Ak 
chcete rovné vlasy či kučery, mô-
žete použiť žehličku alebo kulmu 
na vlasy. Pred žehlením použite 
špeciálny prípravok, ktorý vlasy 
ochráni.

K O Z M E T I C K Á  P O R A D ň A

STReDNá ODBORNá šKOlA
Račianska 105, Bratislava  riaditel@zssracianska.sk
www.zssracianska.sk  02/44258040, 02/44457519

Škola s päťdesiatročnou tradíciou v odbore, zameraná na výchovu 
kozmetičiek a vizážistiek, kaderníkov, fotografov v rôznych stupňoch 
vzdelávania, v školskom roku 2010/2011 ponúka  záujemcom 
o štúdium voľné miesta v odboroch: 

Trojročné učebné odbory: 
6456 2 kaderník  pre absolventov ZŠ
6452 2 fotograf  pre absolventov ZŠ

štvorročný študijný odbor:  
6362 6 kozmetička a vizážistka  pre absolventov ZŠ 

Dvojročné kvalifikačné pomaturitné štúdium: 
6362 6 kozmetička a vizážistka pre absolventov ľubovoľných stredných 
škôl s maturitou

Dvojročné nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných odborov: 
6426 4 00 vlasová kozmetika (pre absolventov učebného odboru 6456 
2 kaderník) 6401 4 podnikanie v remeslách a službách (pre absolventov 
učebného odboru 6452 2 fotograf)

Do všetkých odborov prijímame bez prijímacích skúšok. Pre záujemcov 
zo vzdialenejších regiónov – možnosť ubytovania v Domove mládeže
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Pani Eva Matejková - vyni-
kajúca slovenská herečka, 
narodená vo Zvolene. V roku 
1972 absolvovala štúdium he-
rectva na VŠMU v Bratislave. 
V rokoch 1972-1991 bola 
členkou Divadla Andreja 
Bagara v Nitre, od roku 1991 
členkou činohry Novej scény 
v Bratislave. Jej manželom je 
herec Marián Slovák, spolu 
majú tri deti.

Ste známa predovšetkým svojim 
dlhým úspešným umeleckým pô-
sobením v Divadle Andreja Bagara 
v Nitre. Aký je váš vzťah k tomuto 
mestu?
Prežila som v Nitre veľkú časť svojho 
života a umeleckej kariéry, ak sa to dá 
tak neskromne nazvať. Najkrajšie chvíle 
na javisku sme zažili práve tu, ako i väč-
šinu iných krásnych životných chvíľ, 
hoci i potom boli samozrejme mnohé 
pekné. Mám k Nitre nesmierne pozitív-
ny vzťah a som tam úprimne rada, mám 
tam veľa priateľov a ľudí, ktorí mi veľmi 
pomohli, či už v rámci bežného života, 
ako susedia v dome, v ktorom sme bý-
vali, keďže všetky tri deti sa mi narodili 
v nitrianskej nemocnici a nemal mi 
s nimi kto pomôcť. Mám tam najlepšie 
priateľky na svete, Elzičku...

Akou hrou osudu ste sa ocitli práve 
v Nitre, keď Vy ste zvolenčanka 
a manžel rodený bratislavčan?
Práve nedávno sme na to spomínali. 
V roku 1972 sme obaja končili vysokú 
školu a bolo sa treba zamestnať. Poslali 
sme žiadosť do všetkých divadiel, ale 
predsa, boli sme dvaja a chceli sme 
byť spolu, tak to bolo ťažšie. Napokon 
sa nám ozvali dve divadlá, a to bol 
zhodou okolností Zvolen, moje rodné 
mesto a Nitra. Riešili sme to Nitrou, aby 
i Maroš mal blízko k starým rodičom 
i ja domov, obaja tak na polovicu. Ďalšia 
dôležitá vec bola, že tam bol pred nami 
Jožko Bednárik, Vlado Bartoň a Dušan 
Kaprálik, to boli ročníkoví spolužiaci 
a najmä Beďo bol takou zárukou, že keď 
povedal ,,poďte, bude dobre,, tak tam aj 
dobre bude.

I pani Eva Pavlíková spomínala, že 
ju do Nitry priviedlo renomé pána 
Bednárika, musel byť už zamlada 
veľmi charizmatická osobnosť, ak 
ho herci nasledovali do pre nich 
cudzích miest...
Treba povedať, že Evička išla už za e
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renomovaným režisérom, pretože je 
predsa o trošku mladšia. A Beďo bol 
už za mladi vynikajúci herec a veľmi 
sčítaný i nesmierne rozhľadený človek. 
Takže toto spolu s tým, že Nitra bol taký 
vzdialenostný manželský kompromis, 
rozhodlo. Vtedy som ešte netušila, 
ako veľmi mi to skomplikuje život, 
lebo obaja moji rodičia ťažko ochoreli 
a pomerne rýchlo i obaja zomreli. Ja 
som bola iba dve sezóny v Nitre, keď 
som prišla o otca a začínala som tretiu 
sezónu, keď mi zomrela aj mama. Bolo 
to pre mňa veľmi náročné, dodnes to 
v sebe vnútorne riešim a zostalo to pre 
mňa akési nedopovedané...
Sama neviem, čo som mala vlastne 
robiť, nedokázala som vtedy už ležiacu 
mamu previezť do Nitry a vybaviť jej 
miesto na onkológii, nevedela som si 
poradiť. Bola som v 2. mesiaci tehoten-
stva, plat sme mali taký, aký sme mali, 
takže som si nemohla vziať povedzme 
neplatenú dovolenku a ísť doopatrovať 
mamu do Zvolena. Bolo to veľmi, veľmi 
náročné a ťažké obdobie a ja som ho 
prežila najmä vďaka priateľom a ko-
legom, ľuďom v dome, v ktorom sme 
bývali, fantastickým ľuďom v divadle, 
ktorý mi vtedy pomohli. I vďaka nim 
som si našla opäť tú svoju cestu. Viete, 
ja nepatrím k ľudom, ktorí keď sa obzrú 
za svojim životom povedia, že by nič ne-
zmenili. No ja by som teda zmenila veľa. 
Človek by mal mať v sebe tú reflexiu, 
pozrieť sa úprimne, koľko chýb narobil 
a ako by veci riešil s dnešným rozumom 
a s poznaním tých následkov. Mnohých 
zlých krokov, ktorých som sa na ceste 
životom dopustila, by som sa dnes, súc 
poučená, vyvarovala. No bohužiaľ sa to 
nedá...

V tom znovu nájdení stratenej 
cesty zrejme zohrali kladnú úlohu 
i kolegovia z divadla...
Musím povedať, že to boli ľudia ne-
smierne ľudskí, ale i odborne vynika-
júco pripravení, nesmierne rozhľadení 

a v svojej práci disciplinovaní i k nej 
pokorní. Po osemnástich rokoch sme sa 
vrátili do Bratislavy, do iného divadel-
ného telesa a môžem porovnávať. Už 
som nikdy nenašla taký kolektív, na 
takej hereckej a ľudskej úrovni a za-
ujímavé je, že by to nikto nepovedal. 
Všetci majú pocit, že ste vidiecky, teda 
zaostalý a pravda je niekde úplne inde, 
až by som povedala, že občas opak je 
pravdou. My sme mali čas na to vzde-
lávanie sa, títo tu ho veľakrát nemali, 
stále boli vyťažení, či už natáčaním, skú-
šaním, dabingom. Môže si niekto taký 
nájsť čas na dovzdelávanie, nedajbože 
na knižku, ale i na rodinu, na nedeľný 
obed, na raňajky a večere so svojimi 
deťmi, v pokoji a pohode, ako ich 
naše deti s nami absolvovali? Preto sa 
smejem na tých dnešných vyťažených 
hereckých celebritách.

Smiešne je najmä to, kto sú tie 
dnešné celebrity...
Úcta k pravde je na Slovensku nulová. 
Ja sa nepýtam kto sú tie celebrity, ja sa 
pýtam kto ich z nich urobil a kto a pre-
čo ich v tom utvrdzuje? Prečo nikoho 
nezaujíma tá skutočná elita tohto ná-
roda? Ľudia, ktorý naozaj niečo urobili 
a niečo znamenajú. Kto sú tí ľudia, ktorí 
v záujme peňazí a istej nenažranosti 
akceptujú tento úpadok? Ľudia dnes ne-
vedia rozlíšiť medzi šaržou a charakte-
rom, napríklad i v hereckom povolaní, 
to je ako keby muzikant nevedel rozlíšiť 
medzi falošným a čistým tónom.

Ale taká plytkosť je zrejme cieľom...
Samozrejme, ale je najmä taktikou 
a politikou. Tá plytkosť je tu na to, aby 
sa človek zaoberal hlúposťami, tým ple-
velom a totálnou burinou, aby si ,,oni,, 
v pokoji a bez povšimnutia mohli robiť 
čo chcú, či už je to elita politická, alebo 
umelecká. Ľudia nadchnutí touto buri-
nou sú ľahšie manipulovateľní, a  o to 
ide. Táto plytkosť a povrchnosť je takou 
zvláštnou drogou. Opantajú vás pseudo 

Plytkosť a 
povrchnosť 
je dnes 
drogou

R O Z H O V O R
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problémami celebrít z tých dnešných 
seriálov a nikto potom nerieši skutočné 
problémy.

Možno dnes ľudia ani nechcú ve-
dieť, čo je podstatné...
Ale veď preboha tento národ vždy 
vedel, čo je podstatné! Veď sme si to 
už prežili! Ale dnes, keď sa chcete 
dopátrať vážnejšej podstaty, je zásadná 
odpoveď: To nerieš! Napríklad nezná-
šam spojenie: Musíš pozitívne myslieť! 
Ale prečo mám stále pozitívne myslieť? 
To je ako keby ste stále sladké jedli. 
Musíte mať aj nejakú katarziu v živote, 
musíte byť aj smutný, aj deň je i slnečný 
i daždivý a musíte to prijať, veď taký 
je život. Nemôžeme sa na všetkom len 
rehotať a nie všetko sa dá brať s humo-
rom, lebo sú i isté zásady a veci, ktoré 
sa s humorom brať nedajú. Ale dostali 
sme sa až k politike a o tom sa mi už ani 
moc nechce...

Vráťme sa teda do Nitry, máte tam 
dodnes priateľky?
Moje dve najlepšie priateľky sú práve 
z Nitry. Tá mladšia odo mňa je Evička 
Pavlíková a tá druhá je Elzička Lóžiová, 
pediatrička, teraz už na dôchodku. 
Všetky malé deti prešli jej rukami, pre 
všetky bola teta Elza. Keď mi je najťaž-
šie, volám práve jej a tá ma vždy zrovná, 
práve kvôli jej nadhľadu a schopnosti 
oddeliť nepodstatné od podstatného. 
Vždy vedela jasne vidieť, čo je a čo nie 
je dôležité. Za veľa vecí v živote vďačím 
jej. 

Kvalita nitrianskeho divadla a jeho 
tvorivý duch tiež určite výrazne 
ovplyvnili Váš umelecký život?
Áno, priatelia boli povedzme ten život-
ný priestor, ale teraz keď prebehnem 
ten umelecký, rada spomínam na to sa-
motné divadlo, ako sa úžasne začalo for-
movať a malo svoje kvalitatívne sínuso-
idy. Išlo hore veľkou érou pána Haspru 
ako režiséra a potom tam bola pani 
Strnisková, pán Müller, Adela Gáborová. 

V tých sedemdesiatych rokoch, keď 
sa stal Beďo režisérom nabralo ďalší 
dych a v osemdesiatych rokoch spĺňalo 
všetky kritériá európskeho divadla! Je 
mi ľúto, že dnes si každý Beďa spája len 
s tou spevohrou a s muzikálom a nikto 
už nevie, že on bol jedným z najlepších 
činoherných režisérov osemdesiatych 
rokov, kedy bolo v Nitre najskvostnejšie 
obdobie, čo sa divadla týka. A nielen 
na Slovensku, ale i v Čechách, mali sme 
obrovský úspech v Prahe. V Bratislave 
nás tak ale nevideli....

Možno sa i báli konkurencie?
Nie že možno, určite! Vždy sa báli 
konkurencie. Vyhlásili sa za top, ale 
konfrontovať sa, to chráň Bože! I dnes 
považujú za umelca a postavia na pie-
destál niekoho, kto robí estrádu, aj to 
zlú, lebo robiť dobrú estrádu tiež nie je 
jednoduché. Estrádny šašo je postavený 
na roveň div že nie národného umelec-
kého hrdinu, ale nikto nezakričí: ,,Ale 
veď kráľ je nahý!,, Veď to je strašné, čo 
tí ľudia ešte pokladajú za herectvo, to 
už herectvo dávno nie je, nikdy nebolo 
a dá Boh, niekto na to príde a potom 
ani nebude. A ak bude, tak ja vám tu 
prehlasujem, že som šťastná, že mám 60 
rokov a som už štvrtý rok v dôchodku!

Ale koho to bude trápiť, keď večer 
si ťažko pracujúci človek môže 
zapnúť televízor, a tam ho už čaká 
Panelák a potom už bude unavený 
a pôjde si ľahnúť...
Ale nebude unavený, akože si pôjde 
ľahnúť, dá si kávu, lebo potom budú 
Odsúdené a dá si ďalšiu kávu, lebo idú 
Profesionáli a potom Mafstory! A kým 
to všetko skončí, tak je chudák taký 
oblbnutý, že kým si dôjde po ďalšiu 
kávu do kuchyne, tak ani nevie, aký 
seriál pozeral, lebo sú tam stále tí 
istí. Už nás potom ani nevnímajú ako 
hercov, ktorí si robia svoju profesiu, ale 
už sme pre nich tie konkrétne postavy! 
A potom prídu do divadla a ten mladý 
populárny herec, ktorý stvárňuje 

Keď niekto 
vo svojej 

profesii nič 
nevie a nič 

neznamená, 
tak sa 

zviditeľňuje
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doktora v plytkom seriáli, robí zrazu 
Shakespearovu hru, ale on to už hrá ako 
v tej ordinácii a oni ho aj vnímajú ako 
toho doktora! Fotia si ho počas pred-
stavenia do mobilu, šuškajú si, kričia 
naňho, dupú. Bola som toho svedkom, 
fanynky v prvých štyroch radách ho 
nebrali ako postavu v Shakespearovom 
kuse, ale ako toho sexy... no koniec, to 
je koniec.
Kedysi sa chodilo na majstrovstvo pána 
Machatu, nie preto že by Machata hral 
v nejakej Ordinácii, alebo v nejakej inej 
ambulancii. Chodili sa pozrieť, ako ten 
Machata zahrá Cyrana, ako zahrá Leara, 
chodili na pána Chudíka i na pána 
Gregora, čo bola vysoká škola herecké-
ho umenia. Tu dnes sa už o umení nedá 
hovoriť, prepáčte mi, nedá. Kedysi i ten 
divák vedel oddeliť plevy od zrna, Dietl 
vedel napísať kvalitný seriál a v ňom 
skvelé dialógy. Dnes sa v seriáli tvária, 
že niečo riešia a neriešia nič! Veď sa tu 
robili úžasné pondelkové inscenácie 
a veľký dramaturg pán Daniel Michaeli 
preniesol na televízne obrazovky kus 
klasiky a tá klasika je, či sa to nieko-
mu páči alebo nie, kvalita. Kvalita tej 
predlohy vás určovala a vás posúvala 
ďalej. Povedzte mi, kto posúva týchto 
mladých ľudí? Dostanú báječný text a aj 
ten si prispôsobujú štýlu tých seriálov. 
Špinia to tzv. civilizmom, myslia si, že 
to hrajú prirodzene, ale berú len to zlé 
z toho hereckého civilizmu, lebo je iné 
hrať civilne a civilisticky. Nahrádzajú 
ten čistý tón pomocnými špinavými 
slovíčkami, aby sa priblížili ulici. To 
znamená, že neťahajú ulicu do vyšších 
sfér, ale opačne. Čo bude potom s ume-
ním a čo budeme za umenie pokladať? 
Že sa niekto vyzlečie do naha? Reality 
šou bude umením. A viete, čo je na 
tom tragédia? Reality šou nie je výplod 
nejakého nevzdelanca z Hornej-Dolnej, 
to vymysleli a dotiahli do televízií ľudia 
vysokoškolsky vzdelaní! Tí by mali ve-
dieť, čo je podprahové, úpadok ,vrchol 
nevkusu a vulgárnosti. To sú vysoko-
školsky vzdelané dramaturgičky, čo 

sem dotiahli Mojsejovcov, aby sa národ 
zabával! Žijeme diktatúru povrchnosti 
a peňazí a tá je zo všetkých najhoršia. 
My už nemáme umenie, máme len 
šoubiznys. Aspoň tá verejnoprávna tele-
vízia by mala fungovať na báze podpory 
umenia, musí podporovať jazyk a jeho 
rozvíjanie. Veď už T.G.Masaryk hovoril, 
že ,,vedomosti bez mravnosti sú nanič,,. 

Verím, že tento úpadok bude mať svoj 
koniec, musíme si tým prejsť, ale ako 
dlho to bude trvať a za akú cenu? Dnes, 
keď niekto nič nevie, a to v divadle 
i politike, robí šou. Keď niekto vo svojej 
profesii nič nevie a nič neznamená, tak 
sa zviditeľňuje. A túto vetu tam prosím 
dajte!

S pani evou Matejkovou 

sa zhovárala Andrea Marešová 
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la prairie
energizing body spray
Super voľba, pokiaľ sa obávate reakcie vášho par-
fumu na slnečné lúče. Telová voda La Prairie Ce-
llular Energizing Body Spray pokožku nádher-
ne prevonia, pričom dodá telu energiu a povzbudí 
zmysly. Má upokojujúci efekt a zanecháva na po-
kožke ľahký, revitalizujúci závoj hydratácie. 

ener
Super vo
fumu na 
llular Ene
ne prevo
zmysly. M
kožke ľah

la prairie 
luxe lip treatment   
Hydratačná tyčinka La Prairie Cellular Luxe Lip Treat-
ment SPF 15 chráni pery pred vysúšaním. Intenzív-
ne ich ošetruje, poskytuje im maximálnu hydratáciu a 
predchádza ich popraskaniu. Ochranný faktor SPF 15 
predchádza starnutiu pier vplyvom slnka. 

alebo

a Prairie Cellular Luxe Li
hráni pery pred vysúšaním. In

etruje, poskytuje im maximálnu hydratá
hádza ich popraskaniu. Ochranný faktor SPFdch
hádza starnutiu pier vplyvom slnka. predch

čo by vám v najbližších
mesiacoch nemalo chýbať...

clinique
all about eyes

Prvá pomoc pre oči, ktoré sa celú noc po-
zerali na hviezdy prichádza od značky Clini-
que. Novinka All About Eyes Serum De-Puffing 
Eye Massage je gélove sérum, ktoré okamžite 
osvieži a rozjasní okolie očí, jemnou masážou 
zmenší opuchy a tmavé kruhy. Sérum je vyba-
vené guľôčkovým aplikátorom z chirurgicky ne-
rezovej ocele. 

DP_Inzercia_Nitra_Mlyny.indd   2 1.6.2010   15:33:56
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hydratačné 
osvieženie
collistar
Talianska značka Collistar počas 
leta odporúča dvojicu prípravkov 
pre intenzívnu hydratáciu opálenej 
pokožky. Hydratačný telový sprej 
Collistar Hydro-Spray v okami-
hu preniká do pokožky a zaručuje 
jej nepretržitú hydratáciu. Hĺbkové 
zvlhčenie pomocou ľahkej textú-
ry zabezpečí Collistar Hydro-Gel 
Cream. Skvelý hydratačný prípra-
vok, ktorý spája vláčnosť krému so 
sviežosťou a ľahkosťou gélu.  

matis
riešenia
Krémový balzam Matis Climatis vám 
nesmie chýbať, pokiaľ sa chystáte na 
exotickú dovolenku alebo do chlad-
ných podnebí. Nové samoopaľovacie 
mlieko Matis Sun Kissed Glow Body 
Lotion prináša pokožke hydratáciu aj 
prirodzený opálený vzhľad. 

letná krása 
juvena
Značka Juvena of Switzerland vás skráš-
li efektívnym tónovacím fluidom Juvena De-
lining Tinted Fluid SPF 10. Má ľahkú textúru, 
ktorá zaručí prirodzený vzhľad pleti a reduk-
ciu vrások. Dodá pleti energizujúcu sviežosť 
a ochranu pred UV žiarením. Vypĺňa linky a 
vrásky zvnútra, pleť tak pôsobí žiarivo a mla-
distvo. 

Gélová hydratačná 
maska Juvena Moistu-
re Plus Gel Mask je  
ďalšie skvelé SOS oše-
trenie v extrémnych 
horúčavách. Intenzív-
ne hydratuje, osviežu-
je a upokojuje začer-
venanú pleť. Poskytuje 
jej výnimočnú starostli-
vosť a regeneráciu.  

biotherm
pitný režim 
pre pleť
Biotherm Aqua Source Skin Perfec-
tion je hydratačné ošetrenie s mra-
zivým efektom. Prvé 24-hodino-
vé hydratačné ošetrenie pre nád-
herný vzhľad, ktoré odstraňuje ne-
rovnosti a rozjasňuje pleť. Teraz 
Biotherm uvádza aj prvú hydra-
tačnú masáž pre očné kontúry 
Biotherm Aquasource Eye Perfec-
tion. Prípravok pôsobí proti jem-
ným vráskam, ktoré spôsobuje de-
hydratácia. Odstraňuje opuchy očí 
a vďaka dômyselnému aplikátoru s 
tromi chladivými guľôčkami zabez-
pečuje účinnú masáž očného okolia.

... kráľovstvo vôní a krásy ...

počas 
avkov 
álenej 
sprej 
kami-
učuje 
kové 
extú-
o-Gel 

p ša pokožke hydratáciu a
prirodzený opáálený vzhľad. 

DP_Inzercia_Nitra_Mlyny.indd   3 1.6.2010   15:34:30
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Najkrajšie na pokušení je, podľahnúť mu.

Najkrajšie na pokušení je, pod

Dekorácie a zdobenie sú pre nadchádzajúcu sezónu skôr decentné, 

ladiace s celkovým vyznením módneho štýlu. Okrem výraznejších nitov 

hrajú veľkú úlohu pracky a spony. Zo vzorov sa presadzuje imitácia 

hadej kože, ale v jemných púdrových tónoch sivej, ružovej a tlmenej 

bielej – vďaka tomu obuv pôsobí decentne. Veď kto by sa už bál hada 

v pastelových farbách? Aj zaryté odporkyne hadieho vzoru si určite vyberú!

dľahnúť mu.

www.deichmann-obuv.sk

Najkrajšie na pokušení je, podľahnúť mu.&Hadynity
TRVALO N ÍZKA CENA
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V lete môžu nohy opúchať i zdravým ľuďom. 
A beda, ak si chcete od problému na chvíľku 
uľaviť. Napríklad tým, že si v kine na malú chvíľu 
vyzujete topánky. Obuť sa do nich znovu môže byť 
poriadny problém. Čo nám radí odborník?

Nohy najčastejšie opúchajú ľuďom s nadváhou 
alebo tým, ktorí bez pohybu dlhú dobu stoja alebo 
sedia, a to nielen v zamestnaní, ale i pri cestách 
lietadlom alebo autobusom. V teple totiž stúpa 
prítok krvi tepnami do nôh a je sťažený návrat krvi 
žilami k srdcu, čo je príčinou opuchnutých nôh. 

Bolesti a pocit ťažkých nôh majú často na svedomí 
vznik kŕčových žíl, ktoré človeka ohrozujú 
prostredníctvom trombóz a zápalov. Nohám škodí 
aj tesná a nevzdušná obuv.

Obmedzenie príjmu tekutín a ľahké jedlá majú 
na zmenšenie opuchov len pomerne malý vplyv, 
účinnejšie je vylúčenie soli. Najdôležitejšie ale pri 
dlhom sedení alebo státí je pohybovať prstami a 
inými kĺbmi na nohách.

Všetky opakované alebo trvalé opuchy je treba 
vždy konzultovať s lekárom, podobne ako kŕčové 
žily, vyvolávajúce potiaže.  Riskantné sú zápaly 

žilných stien / tromboflebitídy / a trombózy / 
krvné zrazeniny /, ktoré sú najčastejšou príčinou 
nebezpečných odtrhnutí krvných zrazenín do 
pľúc – pľúcnych embólií.

Pri hrozbe trombóz odporučí lekár protizrážanlivé 
/ antikoagulačné / lieky na riedenie krvi, pri 
zápale žíl pridá vhodné antibiotikum. Cenným 
liekom so spoľahlivou účinnosťou proti opuchu 
i žilným ochoreniam je polyenzymový prípravok 
Wobenzym. Tento liek posilňuje imunitu, tlmí 
opuchy a zápaly. Pôsobí priaznivo i na kvalitu 
žilných stien a obmedzuje nadmerné zrážanie 
krvi.

Problém opuchnutých nôh vám pomôžu zmierniť 
kúpele, ktoré si môžete doma bez problémov 
pripraviť. Osvedčený je kúpeľ z mäty a žihľavy. 
Polievkovú lyžicu z každej byliny vložte do nádoby 
a zaparte 1,5 litrom vriacej vody. Nechajte 10 
minút odstáť, preceďte, dolejte 1,5 litrom studenej 
vody a nohy ponorte na 20 minút do kúpeľa.

Boľavým nohám pomáhajú i kúpele soľné. Do 
studenej vody / nie ľadovej / pridajte soľ / 1 poliev-
ková lyžica na 1 liter vody / a 10 kvapiek oleja z ihli-
čia. Stačí 20 minút, aby sa nohy opäť cítili skvele.
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MoDRÉ inŠpiRÁcie

Modré sandáliky 
so strieborným 

opätkom
€ 34,90

Tyrkysové lodičky 
s otvorenou špičkou                   
€ 19,90

Kobaltovo modré lodičky 
s kovovými cvočkami                         

€ 19,90

Tyrkysovo-modrá 
koženková kabelka                                                                           

€ 19,90

Modrá semišová 
kabelka                                                                                                                       

€ 29,90

Tyrkysové 
dreváky                                                    
€ 19,90

Džínsové topánky 
na platforme                                                    

€ 19,90

Džínsové gladiátorské 
sandále                                                                                       

€ 16,90



10-10-10
Suzy Welchová

Princíp 10 – 10 – 10 pomôže 
pri akomkoľvek rozhodnutí. 
Úplne nový prístup k rozho-
dovaniu, princíp 10 – 10 – 10, 
je nástrojom, aby sme napra-
vili a zmenili svoj život v rodi-
ne, v láske a v práci. Keď če-

líme dileme, stačí si položiť tri otázky: Aké budú 
dôsledky môjho rozhodnutia o 10 minút, o 10 
mesiacov a o 10 rokov?

Turista
Olen Steinhauer 

Milo Weaver, bývalý „turis-
ta“ v CIA – utajený agent 
bez domova, bez totožnos-
ti – odišiel z terénu, aby sa 
stal vedúcim úradníkom 
v centrále CIA v New Yorku. 
Našiel si ženu, dieťa a slušný 

byt v Brooklyne a pokúšal sa zbaviť svojho staré-
ho života zaťaženého tajomstvami a klamstvom. 
Keď však zatknú dlho hľadaného nájomného 
vraha, začne sa vyšetrovanie jedného z najstar-
ších Milových kolegov a odhalí sa nové množ-
stvo intríg v jeho starých prípadoch.

idioti v politike 
jozef Banáš

Zásadový politik je taký, kto-
rý keď sa rozhodne prestu-
povať zo strany do strany, 
už s tým neprestane, keď 
začne intrigovať, klamať 
a neplniť sľuby, bude v tom 

pokračovať, keď vezme úplatok, nesmie s tým 
prestať. Zásadový politik keď berie, tak berie. 
Ak by s tým skončil, stal by sa nedôveryhod-
ným. Nenadávajte na Dzurindu, Mečiara či 
Fica, že to zavinili oni. Mohli ste si zvoliť iného. 
Napríklad mňa.

Tajomstvo pre mladých
Paul Harrington

Toto Tajomstvo ovládlo 
svet a zmenilo tvár ľudstva. 
Tajomstvo, ktoré prebúdza 
tvoje sny a pomôže ti ich pre-
žiť. Tajomstvo toho, ako žiť 
vo veľkom štýle a plný sily. 

Tajomstvo pre každého mladého stredoškoláka, 
no i pre akéhokoľvek iného tínedžera 21. storo-
čia. Toto je Tajomstvo priamo pre TEBA!

Škola noci 3: vyvolená
Spencer johnson

Pokračovanie obľúbenej 
upírskej ságy. V Škole noci 
ožívajú temné sily a v živo-
te upírskeho mláďaťa Zoey 
Redbirdovej nastanú pre-
vratné zmeny. Z tých, čo sa 
tvária ako priatelia, sa vykľujú 

nepriatelia. A napodiv sa zrazu môže spoľahnúť 
na zaprisahaných rivalov, ktorí ju podržia. Zoeina 
najlepšia priateľka Stevie Rae je nemŕtva, ale zu-
bami-nechtami sa usiluje držať zvyškov svojej 
ľudskosti. Zoey by jej veľmi chcela pomôcť, len-
že vôbec netuší ako...

vrchy a údolia
Spencer johnson

Ako využiť dobré aj zlé časy vo 
svoj prospech v pracovnom 
i v súkromnom živote.Vrchy 
a údolia, to nie sú iba dobré 
a zlé obdobia, ktoré vás po-
stretnú. Je to aj to, čo cítite vo 
vnútri a ako reagujete na von-
kajšie udalosti.

Panta Rhei sa nachádza aj 
v obchodnej Galérii MLYNY v Nitre

Tankini
MARKS&SPENCER

vrchná č ast' € 27.90

vysoké nohavič ky € 19.90
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nájdete v  Galérii MLYNY v Nitre.

Podprsenka

MARKS&SPENCER

€ 23.90

žlté bikiny

MARKS&SPENCER

€ 15.90

Podprsenka
NEW YORKER

€ 9.95
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Tankini
MARKS&SPENCER

vrchná č ast' € 27.90

vysoké nohavič ky € 19.90

Celé plavky
MARKS&SPENCER

€ 39.90

Nohavičky

NEW YORKER

€ 8.95

podprsenka

NEW YORKER

€ 11.95

Tankini
MARKS&SPENCER

vrchná č ast' € 27.90

modré bikiny € 15.90

Podprsenka
NEW YORKER

€ 11.95

Nohavičky
NEW YORKER
€ 9.95

Nohavičky

NEW YORKER

€ 7.95
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ALPiNE PRO je popredným výrobcom športo-
vého, outdoorového a ski oblečenia. Predo-
všetkým sa jedná o lyžiarske bundy a nohavi-
ce, jarné a jesenné bundy, produkty z fleece 
či soft-shellu, funkčné spodné prádlo, tričká, 
obuv, batohy, doplnky a cestovné tašky. Ponu-
ka je zameraná nielen pre dospelých, ale aj pre 
deti. Okrem kolekcií Ski, Outdoor a Extreme 
outdoor medzi sortiment značky ALPiNE PRO 
patrí taktiež kolekcia na voľný čas (casual) 
a na športové aktivity (Sportswear). Oblečenie 
je testované v extrémnych podmienkach pre 
ten najväčší komfort a pohodlie. využívanými 
materiálmi pre najväčšiu funkčnosť sú napr. 
EvENT, POLARTEc, PTX, cool – Dry či vibram.

ALPiNE PRO podporuje dlhodobo najlepších 
českých šporotovcov, napríklad krasokorčulia-
rov Tomáša vernera, veslára Ondreja Synka či 
bikerku Terezu Huříkovú.

v roku 2009 sa značka ALPiNE PRO stala ofici-
álnym partnerom českého olympijského týmu 
na štvorročné obdobie. vytvorila špeciálnu 
kolekciu pre športovcov, ktorí reprezentovali 
českú republiku na Zimných olympijských 
hrách vo vancouveri a bude ju obliekať aj na 
Letných olympijských hrách v Londýne v roku 
2012. Kolekcia bola prvýkrát v histórii po di-
zajnovej aj funkčnej stránke ušitá priamo na 

mieru českým športovcom. v kolekcii boli 
využité najmodernejšie materiály šetrné k ži-
votnému prostrediu. Thermo cool EcO je vyso-
ko funkčný materiál vyrábaný z kukurice a pre 
jeho unikátne vlastnosti ho používajú aj jazdci 
Formule 1. vlákna S.café sú naopak vyrábané 
z kávy. Oblečenie s piatimi kruhmi si najnovšie 
mohli kúpiť i českí fanúšikovia a spôsobilo to 
senzáciu. Olympijská kolekcia okúzlila doslova 
celý svet. Návrhárka Lucia Kuříková napokon 
od predstaviteľov českého olympijského vý-
boru obdržala medailu s nápisom „Olympijský 
víťaz v obliekaní“, ktorá bola tou povestnou 
čerešničkou na torte.
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Navštívte predajňu ALPINE PRO v nákupno – zábavnom centre Galéria MLYNY na 1. poschodí a vybavte seba aj svoje deti kvalitným 
oblečením do prírody aj do mesta. Tešíme sa na Vašu návštevu. Bližšie informácie na webe www.alpinepro.sk. 
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Alfa Romeo sa po úspechu 
predvlani narodeného drobče-
ka MiTo nadychuje k ďalšiemu 
kľúčovému okamihu vo svojej 
novodobej histórii. Na začiat-
ku marca mal termín jej ďalší 
dôležitý model, ktorý na sklon-
ku jari 2010 pomohol posilniť 
pozíciu celej rodiny. Talianska 
matka už svetu ukázala prvé 
fotografie, z ktorých je poznať, 
že to je dievčatko a dostalo 
meno Giulietta, teda Julinka.

Kdeže chlapček Milano, ako si mnohí 
z príbuzných a priateľov Alfy Romeo 
mysleli, ale napokon to je dievčatko. 
Teda skôr dievča, pretože nový príras-
tok do rodiny modelov Alfa Romeo je 
poriadny kus auta. Narodila sa na mar-
covom ženevskom autosalóne a pretože 
je to už teraz celebrita, pre ktorú je tre-
ba pripraviť zodpovedajúcu publicitu, 
postaral sa jej podporný tým o pozván-
ku pre všetkých fotografov, novinárov 
a priaznivcov: odhalili prvé tri fotogra-
fie malej princeznej a zverejnili o nej 

pár zaujímavostí vrátane tej najdôleži-
tejšej, teda mena.

Alfa Romeo sa po hatchbacku MiTo 
rozhodla i v prípade nového modelu 
nižšej strednej triedy povedať addio 
číselnému označeniu. Teda žiadna 148 
alebo 149, ako si mnohí mysleli, ale ani 
Milano, ako sa hovorilo do poslednej 
chvíle, ale Giulietta – také bude ozna-
čenie podľa všetkého najpredávanejšej 
Alfy blízkej budúcnosti. A nie je dôvod 
sa mračiť, veď dievčatko dostane meno 
po mnohých slávnych babičkách a pra-
tetách, len pripomeňme slávnu hranatú 
krásavicu z prelomu 70. a 80. rokov, 
ktorá udivovala svojou divokosťou, ale-
bo pôsobivé Giulietty z rokov 50. a 60., 
ktoré si získavali srdcia mužov / i žien! 
/kúzelnými tvarmi. Takéto nadviaza-
nie na históriu má i svoj ďalší význam: 
budúci rok totiž Alfa Romeo oslávi 100 
rokov svojej existencie!
Nová Giulietta má namierené do seg-
mentu, v ktorom je v Európe prekliate 
tesno. Rozmerovo mu udáva tón Lancia 
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A U T O - M O T O

Rodičia jej 
ale odkázali 
to najlepšie 
DNA od 
ostatných 
vozov

Delta, ktorá však svojou dĺžkou, rázvo-
rom a priestorom najmä na zadných 
sedadlách / taktiež ale exkluzivitou 
a nebývalou luxusnou vnútornou 
výbavou / nahliada do strednej trie-
dy. Potom je tu ale celý rad silných 
súperov na čele s Volkswagenom Golf, 
priestorovo skromnejším, každopádne 
v zákrutách veľmi istým BMW radu 1, 
ale nakoniec tiež športovo naladeným 
Oplom Astra. S týmito všetkými sa 
novučičká Giulietta začne uchádzať 
o priazeň zákazníkov. Rodičia jej ale 
odkázali to najlepšie DNA od ostatných 
vozov, pridali množstvo podnetov a tak 
sa dá očakávať, že pôjde v stopách 
úspešného bračeka MiTa, ktorý sa v zá-
padnej Európe predáva s nečakaným 
úspechom a konkurenciu nemilosrdne 
potápa.

Keď hovoríme o zdedenej DNA, potom 
nejde len o nadsádzku, ale i o sku-
točnosť: ako fanúšikovia Alfy Romeo 
vedia, práve tak sa nazýva originálny 
prvok výbavy, s ktorým prišilo menšie 
MiTo. Zariadenie slúžiace k nastaveniu 
vozidla do jedného z troch jazdných 
režimov dostala i Giulietta, takže i jej 
vodič si bude môcť vybrať medzi 
módmi Dynamic, Normal a All Weather. 
Dodáva sa sériovo do všetkých verzií 

a podľa prevedenia sa ním upraví 
chovanie motora, podvozku, stabili-
začného systému VDC, či dokonca 
elektronického diferenciálu Q2. A že 
môžeme očakávať len tie najlepšie jazd-
né vlastnosti, o tom niet v prípade Alfy 
Romeo pochýb, napokon i MiTo medzi 
vozidlami o triedu nižšími ukazuje, že 
s kompaktnými rozmermi je možné do-
siahnuť tiež veľmi pôsobivé zvezenie.

Alfa Giulietta dostala úplne nový 
podvozok, ktorý je skonštruovaný tak, 

aby poskytoval ako perfektné jazdné 
vlastnosti, tak ľahkú ovládateľnosť, ale 
tiež patričný komfort a bezpečie. Úplne 
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nová generácia riadenia, technické ino-
vácie v oblasti pérovania, použitie vy-
soko pevnostnej ocele a hliníku spolu 
s najmodernejšími technológiami výro-
by, to všetko je zárukou prvotriednych 
vlastností. Systém DNA spolu s ďalšou 
plejádou elektrických vymožeností už 
len dokresľujú pozornosť, venovanú 
jazdným vlastnostiam. Na každodenné 
pohodlné jazdy i na extrémne manévre 
je popri stabilizačnom zariadení VDC 
pripravený systém DST / Dynamic 
Steering Torque /, ABS s urýchľovačom 
brzdného účinku a mnoho ďalších 
podporných systémov.

Tradične silnou stránkou novinky bude 
jej design. Ako je z prvých fotografií 
zrajmé, i Giulietta pokračuje v štylis-
tickej línii, ktorú začal superšport 8C 
Competizione, a na ktorú tak originál-
ne nadviazalo MiTo. Giulietta pridáva 
viac nových prvkov a najmä prichádza 
so skutočne mimoriadne priestrannou 
karosériou. Vonkajšie rozmery 4,35 
x 1,80 x 1,46m hovoria jasnou rečou, 

 extrémna 
verzia motoru 

1750 TBi 
235 k

rovnako ako veľkorysý rázvor náprav 
2,63m. Toto všetko sú údaje, ktoré 
stavajú Alfu Giulietta na vrchol nižšej 
strednej triedy, pritom ako môžete sami 
posúdiť z fotografií, elegantné a ľahké 
krivky tieto vskutku obrie rozmery vďa-
ka typicky talianskemu šarmu skrývajú.

Úplne novo je poňatá predná časť, 
ktorej dodávajú na výraze originálne 
oválne svetlomety s diódami pre denné 
svietenie, výrazne prehnutá kapota 
nadväzujúca na prominentnú masku, 
ale i nápadné spodné vstupy vzduchu 
s luxusne pôsobiacou mriežkou na 
spôsob roztiahnutého plástu. Boky 
charakterizujú dve zvýraznené hrany 
nad blatníkmi. Takmer revolučne je na-
vrhnutá zadná časť, ktorá si niektorými 
prvkami zachovala ráz áut Alfa Romeo 
/ zadné okno so šípovitou dolnou 
hranou či športovo pôsobiaca dolná 
časť nárazníku /, inak ale prináša úplne 
nové nápady / tvar svetiel s diódami /. 
Snáď jedinou spomienkou na mimo-
riadne úspešného predchodcu Alfu 
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Nová pôvodná rozprávková 
inscenácia, voľne na motívy 
slovenských ľudových 
rozprávok o strašidlách, 
lesných duchoch a�iných 
nadprirodzených 
bytostiach.  

Dramaturgia: Daniel Majling
Hudba: Kamil Žiška a Ján Kružliak
Kostýmy: Barbora Rajčanová
Scéna: František Lipták 

Réžia: Kamil ŽIŠKA 
Hrajú: Eva Večerová, Matúš 
Krátky, Alena Pajtinková, Branislav 
Matuščin, Martin Fratrič, Jakub 
Rybárik 
Premiéra 4. júna 2010 o18.00�hod. 
vo�Veľkej sále Divadla Andreja 
Bagara v Nitre.
Rezervácia vstupeniek:
037 / 772�15 80, 652 48 75, 
e-mail: obchodne@dab.sk
www.dab.sk

147 je v oblasti designu skrytá kľučka 
zadných dverí –mimochodom tento 
prvok od doby 147 prevzali i ďalšie 
vozidlá iných značiek, originalitu tohto 
riešenia však Alfe už nikto nevezme.

To najlepšie sme si ale nechali na záver. 
Z prvých informácií vyplýva, že nová 
Alfa Giulietta bude vybavená výhradne 
preplňovanými motormi. Ako v prí-
pade benzínových, tak naftových ide 
o štvorválce najmodernejšej kon-
štrukcie, ktoré vynikajú v prvom rade 
vysokým výkonom pri nízkej spotrebe, 
práve tak sa ale chvália novo navrhnu-
tými prevodovkami, nízkymi emisiami 
a nehlučnosťou. Ponuka začína spaľo-
vacími jednotkami 1.4 TB / 120 k / a 1.4 
TB Multiair / 170 k /, ktoré dopĺňajú 
dva nemenej výkonné turbodiesely 1.6 
JTDM so 105 k a motor známy i zo 159: 
2.0 JTDM so 170 k. Vrcholom medzi 
pohonnými jednotkami /ale nielen 
v rámci modelovej rady Giulietta.../ 
je extrémna verzia motoru 1750 TBi. 
V tomto prípade ponúka úžasných 
235 k a dodávať sa bude výhradne 
v exkluzívnej verzii Quadrifoglio 
Verde. Samozrejmosťou je schopnosť 
plniť emisné limity Euro 5, štvorica 
,,bežných,, motorov bude štandardne 
vybavená systémom Start&Stop pre 
ďalšiu úsporu paliva, najmä v mestskej 
premávke.

Novučičkú 
Alfu Giulietta 
môžete vy-
hrať v spot-
rebiteľskej 
súťaži 
MLYNY 
Summer 
Paráda. Viac 
informácií 
nájdete na 
2.strane 
obálky.
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Než začnete naplno trénovať, musí sa Vaše telo zahriať na vhodnú teplotu.
 
Cielené zahrievanie je potrebné iba v prípade, že Vás trápia problémy niektorých kritických častí tela, ako je nap-
ríklad achilovka alebo oblasť slabín. Takéto oblasti by ste mali na beh špeciálne pripraviť.

Ak netrpíte žiadnymi problémami, postačí Vám pekne ľahko a rovnomerne vybehnúť. Prvých 10 až 15 minút 
slúži na zahriatie tela, na aktiváciu srdcového a obehového systému a na lepšie prekrvenie svalov. Ak chcete 
bežať len zvoľna, nie je nutné vykonávať nijaké ďalšie cviky. Pri náročnejších a dlhších tréningoch je dobré si po 
15 minútach behu cielene zahriať určité skupiny svalov, a to v časovom rozmedzí 5 až 10 minút.

Predpokladom na to, aby ste si beh perfektne užili, je určite funkčná bielizeň (pozri Coach Tip č. 4). Správne ste 
oblečení vtedy, keď vyjdete von a zdá sa Vám, že je príjemný chládok. Ak sa začínate potiť ešte pred tým, než 
vybehnete, ste oblečení veľmi teplo. 

Pri behu je veľmi dôležité správne dýchanie. Snažte sa súčasne dýchať ústami aj nosom. Tým zásobujete telo 
oveľa väčším množstvom kyslíka a Vaše výkony sa zlepšia. Kto trpí problémami horných a dolných dýchacích 
ciest, musí sa mať na pozore najmä pri mínusových teplotách. Všeobecne môžeme povedať, že do -5 stupňov sa 
dá absolvovať každý tréning. Medzi -5 a -10 stupňami sa odporúča behať len veľmi pomaly. Pri teplotách nižších 
ako -10 je nutné tréning preložiť do vnútorných priestorov, napríklad na bežecký pás. 

V zimnom období je lepšie zvoliť beh mimo cesty a zároveň sa venovať ešte inej pohybovej aktivite. Vonku sú 
najlepšie beh na lyžiach alebo zimná turistika. Pod strechou príde rad aj na rôzne fitnes trenažéry. Okrem toho 
by ste mali posilňovať čo najviac svalových skupín.

Viac tipov k téme fitnes nájdete na www.intersport.sk

CoaCh tip č. 7 
Najdôležitejšie pri 
behu je pomaly sa zahriať

Jozef RaJchl
pracovník turistickej informačnej
kancelárie v Devínskej Novej Vsi 

INTERSPORT Running-Coach
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Predpokladom na to, aby ste si beh perfektne užili, je určite funkčná bielizeň (pozri Coach Tip č. 4). Správne ste 
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vybehnete, ste oblečení veľmi teplo. 
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ako -10 je nutné tréning preložiť do vnútorných priestorov, napríklad na bežecký pás. 

V zimnom období je lepšie zvoliť beh mimo cesty a zároveň sa venovať ešte inej pohybovej aktivite. Vonku sú 
najlepšie beh na lyžiach alebo zimná turistika. Pod strechou príde rad aj na rôzne fitnes trenažéry. Okrem toho 
by ste mali posilňovať čo najviac svalových skupín.

Viac tipov k téme fitnes nájdete na www.intersport.sk
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S pomocí meracích prístrojov máte svoje telo aj priebeh tréningu neustále pod kontrolou.
 
Podobne, ako pre jazdu autom, aj pre beh platí, že by ste mali dodržiavať primeranú rýchlosť ,či iná povedané 
optimálne tempo.

Pri behu je dôležitá kontrola tepu. Vďaka monitorovaniu niektorých svojich telesných funkcií, vrátane pulzu, 
môžete ovplyvňovať svoj výkon a riadiť efektivitu tréningu. V posledných rokoch sa na tieto oblasti športových 
aktivít sústredili aj výrobcovia doplnkov. Na trhu sú dnes aj rekreačným športovcom dostupné výrobky, kto-
ré umožňujú efektívne sledovanie telesných funkcií a ich reguláciu počas športových aktivít aj mimo ne. Asi 
najznámejší z týchto tzv. šport-testerov je prístroj, ktorý sa skladá z hrudného pásu a multifunkčných hodiniek.

Pre meranie je východzím bodom Vaša pokojová tepová frekvencia. Táto informácia udáva Vašu výkonnosť. 
Meria sa ráno, skôr než vstanete z postele. Tep medzi 60 a 70 údermi za minútu je normálny. U dobre tréno-
vaných vytrvalostných športovcov sa hodnoty pohybujú medzi 40 a 50 tepmi za minútu, výnimočne aj pod touto 
hranicou. 

Pri športe Vám tepová frekvencia presne ukazuje intenzitu tréningu. Čím viac sa človek namáha, tým vyššiu má 
tepovú frekvenciu. To však neznamená, že tréning pri vysokej tepovej frekvencii automaticky vedie k zlepšeniu 
výkonu. Na určenie správnej intenzity tréningu sa používajú tzv. cieľové frekvenčné tepové zóny. Tie sa indivi-
duálne a cielene dajú prispôsobiť Vašim predpokladaným výkonom. 

Pre efektívny tréning je dôležité poznať svoju maximálnu tepovú frekvenciu. Jej meranie však nie je úplne jedno-
duché, preto by sa začiatočníci mali s vykonaním testu obrátiť na skúseného športového trénera.

Môj tip: Navštívte špecialistu, absolvujte záťažový test a nechajte si zmerať hladinu laktátu. Až potom si môžete 
nechať vypočítať správnu tepovú frekvenciu a stanoviť individuálny priebeh tréningu.

Príklad: Najefektívnejšia časť tréningu sa pohybuje medzi 60 a 75 % maximálnej tepovej frekvencie. Znamená 
to, že ak je Vaša maximálna tepová frekvencia 190, tak sa pri tréningu pohybujete medzi 114 a 142 tepmi/min.

Poďme si to teda zhrnúť. Ak má byť tréning účinný, je dobré poznať hodnoty niekoľkých kľúčových telesných 
funkcií. Pomocou meracích prístrojov môžete priebežne sledovať informácie o tepovej frekvencii, spálených ka-
lóriách, frekvencii kroku a rýchlosti a svoj tréning podľa toho upravovať.

Viac tipov k téme fitnes nájdete na www.intersport.sk

CoaCh tip č. 6 
pri behu dodržujte 
správne tempo!
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Než začnete naplno trénovať, musí sa Vaše telo zahriať na vhodnú teplotu.
 
Cielené zahrievanie je potrebné iba v prípade, že Vás trápia problémy niektorých kritických častí tela, ako je nap-
ríklad achilovka alebo oblasť slabín. Takéto oblasti by ste mali na beh špeciálne pripraviť.

Ak netrpíte žiadnymi problémami, postačí Vám pekne ľahko a rovnomerne vybehnúť. Prvých 10 až 15 minút 
slúži na zahriatie tela, na aktiváciu srdcového a obehového systému a na lepšie prekrvenie svalov. Ak chcete 
bežať len zvoľna, nie je nutné vykonávať nijaké ďalšie cviky. Pri náročnejších a dlhších tréningoch je dobré si po 
15 minútach behu cielene zahriať určité skupiny svalov, a to v časovom rozmedzí 5 až 10 minút.

Predpokladom na to, aby ste si beh perfektne užili, je určite funkčná bielizeň. Správne ste oblečení vtedy,  
keď vyjdete von a zdá sa Vám, že je príjemný chládok. Ak sa začínate potiť ešte pred tým, než vybehnete, 
 ste oblečení veľmi teplo. 

Pri behu je veľmi dôležité správne dýchanie. Snažte sa súčasne dýchať ústami aj nosom. Tým zásobujete telo 
oveľa väčším množstvom kyslíka a Vaše výkony sa zlepšia. Kto trpí problémami horných a dolných dýchacích 
ciest, musí sa mať na pozore najmä pri mínusových teplotách. Všeobecne môžeme povedať, že do -5 stupňov sa 
dá absolvovať každý tréning. Medzi -5 a -10 stupňami sa odporúča behať len veľmi pomaly. Pri teplotách nižších 
ako -10 je nutné tréning preložiť do vnútorných priestorov, napríklad na bežecký pás. 

V zimnom období je lepšie zvoliť beh mimo cesty a zároveň sa venovať ešte inej pohybovej aktivite. Vonku sú 
najlepšie beh na lyžiach alebo zimná turistika. Pod strechou príde rad aj na rôzne �tnes trenažéry. Okrem toho 
by ste mali posilňovať čo najviac svalových skupín.

Viac tipov k téme �tnes nájdete na www.intersport.sk
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NAJDÔLEŽITEJŠIE PRI 
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S pomocou meracích prístrojov máte svoje telo aj priebeh tréningu neustále pod kontrolou.
 
Podobne, ako pre jazdu autom, aj pre beh platí, že by ste mali dodržiavať primeranú rýchlosť ,či inak povedané 
optimálne tempo.

Pri behu je dôležitá kontrola tepu. Vďaka monitorovaniu niektorých svojich telesných funkcií, vrátane pulzu, 
môžete ovplyvňovať svoj výkon a riadiť efektivitu tréningu. V posledných rokoch sa na tieto oblasti športových 
aktivít sústredili aj výrobcovia doplnkov. Na trhu sú dnes aj rekreačným športovcom dostupné výrobky, kto-
ré umožňujú efektívne sledovanie telesných funkcií a ich reguláciu počas športových aktivít aj mimo ne. Asi 
najznámejší z týchto tzv. šport-testerov je prístroj, ktorý sa skladá z hrudného pásu a multifunkčných hodiniek.

Pre meranie je východzím bodom Vaša pokojová tepová frekvencia. Táto informácia udáva Vašu výkonnosť. 
Meria sa ráno, skôr než vstanete z postele. Tep medzi 60 a 70 údermi za minútu je normálny. U dobre tréno-
vaných vytrvalostných športovcov sa hodnoty pohybujú medzi 40 a 50 tepmi za minútu, výnimočne aj pod touto 
hranicou. 

Pri športe Vám tepová frekvencia presne ukazuje intenzitu tréningu. Čím viac sa človek namáha, tým vyššiu má 
tepovú frekvenciu. To však neznamená, že tréning pri vysokej tepovej frekvencii automaticky vedie k zlepšeniu 
výkonu. Na určenie správnej intenzity tréningu sa používajú tzv. cieľové frekvenčné tepové zóny. Tie sa indivi-
duálne a cielene dajú prispôsobiť Vašim predpokladaným výkonom. 

Pre efektívny tréning je dôležité poznať svoju maximálnu tepovú frekvenciu. Jej meranie však nie je úplne jedno-
duché, preto by sa začiatočníci mali s vykonaním testu obrátiť na skúseného športového trénera.

Môj tip: Navštívte špecialistu, absolvujte záťažový test a nechajte si zmerať hladinu laktátu. Až potom si môžete 
nechať vypočítať správnu tepovú frekvenciu a stanoviť individuálny priebeh tréningu.

Príklad: Najefektívnejšia časť tréningu sa pohybuje medzi 60 a 75 % maximálnej tepovej frekvencie. Znamená 
to, že ak je Vaša maximálna tepová frekvencia 190, tak sa pri tréningu pohybujete medzi 114 a 142 tepmi/min.

Poďme si to teda zhrnúť. Ak má byť tréning účinný, je dobré poznať hodnoty niekoľkých kľúčových telesných 
funkcií. Pomocou meracích prístrojov môžete priebežne sledovať informácie o tepovej frekvencii, spálených ka-
lóriách, frekvencii kroku a rýchlosti a svoj tréning podľa toho upravovať.

Viac tipov k téme �tnes nájdete na www.intersport.sk

COACH TIP Č. 6 
PRI BEHU DODRŽUJTE 
SPRÁVNE TEMPO!

JOZEF RAJCHL
pracovník turistickej informačnej
kancelárie v Devínskej Novej Vsi 
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Pre všetky poslušné, menej poslušné 
i úplne neposlušné deti pripravila 
Galéria MLYNY v Nitre oslavu Dňa detí 
pod názvom ,,Najväčší rozprávkový 
deň detí,,. Len tu a nikde inde ste mohli 
vidieť Macka, Vlka, Kocúra či iné známe 
rozprávkové postavičky, a to všetko v 
nadživotnej veľkosti.

Na siedmych rozprávkových stanovis-
kách ste si mohli bez rozpakov zasúťažiť 
v rôznych disciplínach, kde odmenou 
pre vás boli mnohé zaujímavé ceny. 
Okrem zdravého súťaženia ste si mohli 
zvesela  zaskákať vo vreci, modelovať 
žartovné predmety od výmyslu sveta 
z modulitu, voziť sa na elektronických 
autíčkach, nechať sa unášať zábavou  v 
kráľovstve hier alebo si nechať poma-
ľovať tvár podľa vlastného želania. Pre 
kultúrychtivé deti vystúpilo Staré di-
vadlo Karola Spišáka z Nitry so svojim 
divadelným predstavením ČIN-ČIN. 
Staré divadlo si kvôli vám na tento deň 
prenieslo kompletne celú scénu do 
Galérie MLYNY, takže ste u nás mohli 
zažiť vskutku pravú, ničím nefalšovanú 
divadelnú atmosféru. 

Skvelému Starému divadlu zvesela a 
s plnou parou konkurovali nadroz-
merné rozprávkové postavičky, ktoré 

deti zabávali napínavou hrou ,,Vlk a 
zvieratká,,.

A napokon, ak by to náhodou niekomu 
nestačilo, všetky vytrvalé deti, ktoré 
absolvovali všetkých sedem stanovísk, 
boli odmenené zaujímavým darčekom 
od našich sponzorov : DRÁČIK, BILLA, 
KOH-I-NOOR, KARTAGO TOURS a 
ALBI. Deň detí je za nami, nech žije ten 
budúco ročný!



Svojim podpisom udeľujem dobrovoľne súhlas v sú-
lade s paragrafom 7 zákon č. 428/2002 Z.z. spoloč-
nosti Mlyny a.s., Koceľova 8, 949 01 Nitra, aby vyššie 
uvedené osobné údaje boli zaradené do jej databázy 
po dobu nevyhnutnú k spracovaniu týchto údajov 
pre účely vyhodnotenia súťaže a zároveň udeľujem 
výslovný súhlas so zasielaním propagačných mate-
riálov Galérie MLYNY na mnou uvedené kontaktné 
údaje.

Meno a priezvisko dieťaťa: ............................................ Vek dieťaťa: ...................

Mesto ......................................... Obec: ...............................................................

Telefón: ...................................... E-mail: ..............................................................

Podpis:  ................................................................................................................

Milé deti,

Vyfarbený obrázok spolu s vyplneným kupónom môžete odovzdať na infopulte Galé-
rie MLYNY v Nitre. Všetky obrázku budú zaradené do zlosovania o pekné ceny, ktoré 
do súťaže venovala spoločnosť Dráčik.
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Sponzor strany je: 
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Humorné tričkoPánske a dámske vtipné motívy.
€ 9.99

C.H.I.Q – kreatívna súpravaRýchlo a jednoducho vlastný šperkod € 7.99

Envirosax 
 taška do kabelky

Nosnost' až 20 kg
€ 7.99
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Hrejivá plyš do mikrovlnky 

€ 13.99

Kvety v plechovke 
Darujte kvet 

v originálnom balení.
€ 5.99
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Značkovú darčekovú predajňu Albi nájdete na 2.poschodí Galérie MlYNY v Nitre.

Moravské víno s textom

Narodeniny, meniny, z lásky, výnimoč nej 

osobe, d'akujem...

€ 5.99

Power Ball

Revoluč ný nástroj na posilň ovanie 

a rehabilitáciu rúk

€ 19.99 Párty Alias – nová spoločenská hra

Hádaj osobnosti, vysvetluj slová, 

veršuj a predvádzaj. 

€ 19.99

Humorný vankúš Dnes ÁNO miláč ik. Dnes NIE miláč ik,

€ 12.99

Vytesané do kameňaRuč ne zdobené personifikované 
plakety a svieč ky. 

€ 3.49

Neocube – magnetické guličky
Podporuje kreativitu a tvorivost'
€ 19.99
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www.dormeo.sk
vytvárame šťastný domov

Matrac DORMEO MEMORY 2+12
Úľava pre bolestivú chrbticu na pamäťovej pene
– kvalitný Ecocell (12cm) a pamäťová pena (2cm) – uvoľňujú napätie 

v chrbte, krku aj bokoch
– izotermický – v lete chladí, v zime hreje
– ochrana Sanitized – chráni pre roztočmi, baktériami a alergénmi

Matrac DORMEO COMFORT
Dokonalý komfort a zdravý spánok
– anatomický a ortopedický – kopíruje tvar Vášho tela, umožňuje 

maximálnu relaxáciu pre chrbticu a svaly
– ochrana Sanitized – chráni pred roztočmi, baktériami a alergénmi
– karbónové vlákna Resistat - odpudzujú prach, chránia pred 

elektromagnetickým žiarením

Viac informácií o Dormeo výrobkoch získate na tel.č.: 0903 400 916 

 alebo v našej predajni NA 2.POSCHODÍ 

PRÍĎTE SI VYBRAŤ MATRAC PRESNE PODĽA VAŠICH PREDSTÁV A POŽIADAVIEK

Prineste tento kupón do našej predajne a dostanete 
milý darček pri každom nákupe!

Matrac DORMEO ORTHOPEDIC
Ideálna podpora Vášho tela
– anatomický – počas spánku sa dokonale prispôsobuje tvaru Vášho tela
– ortopedický – chrbticu udržiava v prirodzenej polohe, čím odstraňuje bolesti
– kvalitný materiál Eliocel zabraňuje nadmernému poteniu počas spánku
– ochranná vrstva Sanitized chráni matrac pred všetkými druhmi plesní

Potešte seba a svojich blízkych praktickými 
a originálnymi darčekmi DORMEO

Cena: od 139,90 €

Cena: od 184,90 €

Cena: od 159,90 €

Cena: od 79,90 €

Matrac DORMEO RENEW
Využijete vždy a všade
– prístelkový matrac z pamäťovej peny 

a anatomický vankúš
– tvarovateľný a anatomický – zabezpečuje

optimálnu polohu chrbtice a hlavy počas spánku
– ideálny na akékoľvek lôžko, matrac, pohovky,

gauč, ale dá sa na ňom vyspať aj na zemi

Platnosť kupónu do 31. 7. 2010
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Don Papa´s Pizza & Kolibka – 
pod týmto názvom Vám už od 
otvorenia Galérie MLYNY Nitra 
prinášame modernú kuchyňu 
s americkou pizzou a tradič-
nou Slovenskou a Európskou 
kuchyňou. Prevádzky Don 
Papa’s nájdete aj v iných mes-
tách na Slovensku.

Iba u nás v Don Papa´s Pizza & Kolibka 
Vám pripravíme pravú americkú pizzu 
podľa našej originálnej receptúry pri-
pravenú priamo pred Vašimi očami. 

Na jej výrobu používame vždy iba 
čerstvé suroviny , vyberané denne od 
overených dodávateľov, tak aby sme 
pre Vás zabezpečili vždy excelentnú 
kvalitu a najlepšiu chuť.

Okrem výbornej americkej pizze 
si u nás môžu naši zákazníci vy-
brať zo širokej ponuky Slovenských 
a Európskych špecialít, ktoré sú pripra-
vované len z tých najkvalitnejších suro-
vín. Zo širokej ponuky jedál môžeme 
spomenúť napr. tradičné bryndzové 
halušky, pečené kačacie stehná s ka-
pustou a lokšami, kuracie prsia plnené 

údenou šunkou a syrom, ďalej sú to 
sladké tvarohové šúlance s makom 
alebo s kakaom .

Samozrejmosťou pre Vás, našich cte-
ných zákazníkov, je aj každodenná po-
nuka denného menu s polievkou. Pre 
našich najmenších ponúkame detské 
menu ku ktorému každé dieťa dostane 
malé prekvapenie.

Práve v tomto období prebieha akcia na 
našu pizzu – kúp 2 pizza slice (trojuhol-
níky) a jeden máš zadarmo! 

 V Don Papa´s Pizza & Kolibka sa sna-
žíme o maximálnu kvalitu a dokonalé 
služby pre Vás, k čomu určite prispieva 
aj náš jednotne uniformovaný a profesi-
onálne zaškolený personál. 

DOn PaPa's 
pizza & kolibka

DON PAPA´S 
Pizza & 
Kolibka Team 
...Vaša 
domáca 
kuchyňa
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H O R O S K O P

Blíženci (20. 5. – 20. 6.)
Jedna vaša polovica túži po celých plav-
kách, druhá po bikinách. Ako ale kúpiť 
i dvoje plážové šľapky i dve plážové 
tašky, o dvoch klobúkoch nehovoriac? 
Riešenie nájdete v Marks&Spencer, kde 
ponúkajú kombináciu bikín, celých pla-
viek, klobúkov, šľapiek a iného hardve-
ru, ako by ich jedna mater mala... 

Rak (20. 6. – 22. 7.)
Račice sa cítia najlepšie práve v lete. 
Slnko svieti, všetko kvitne, i tá bižutéria 
je akási veselšia. Pre ne ju tu príjemným 
prekvapením kolekcia značky H&M 
s názvom The Garden collection. Už len 
slamáčik na hlávku, hrabličky do rúčky 
a hor sa na záhradku, kým zem opäť 
nezmrzne ako ruská celina...

Baran (20. 3. – 19.4.)
Baran potrebuje neustále dosta-
tok vzrušenia a nových podnetov. 
Najvzrušujúcejšie podnety ho však 
jednoznačne v lete čakajú na kúpalisku 
a plavárni. Iste máte doma plnú skriňu 
starých plaviek, stačí to však tomuto 
letu? Čo ak sa vás spýta, čo ste robili 
v zime? Nebudú na vás všetci prstom 
ukazovať, keď vykročíte v minuloroč-
ných plavkách? No ako myslíte... Alebo 
že by ste sa predsa len skočili pozrieť do 
Triumphu?

Býk (19. 4. – 20. 5.)
Stabilný, seriózny a nepoddajný Býk by 
si mal v lete dávať pozor najmä na svoje 
zdravie. A keďže zvykne byť oporou pre 
všetkých vôkol, mal by pri sebe nosiť 
opaľovací krém s vysokým faktorom 
nielen pre seba, ale i pre všetkých svo-
jich kamarátov. Takéto výhodné rodinné 
balenia nájdete napríklad v 101 drogérii.B
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Lev (22. 7. – 22. 8.)
Čo na seba na pláž, to má Levica zrejme 
už dávno premyslené. Žiadne zo zvierat 
zverokruhu nedokáže kráčať po pláži 
na tak vysokých opätkoch, ako práve 
ona. Zvodné krivky iste doplní šelmov-
ským úsmevom, ten však občas treba 
skryť za kvalitné značkové okuliare. Ich 
široký výber rozličných značiek a tej 
najvyššej kvality nájdete v predajni 
Mania.

Panna (22. 8. – 22. 9.)
Vzdušná bavlna bol vynález určený 
Pannám. Vo svojej skromnosti sa 
neradi fintia a neobľubujú v oblieka-
ní náročnejšie kombinácie. Práve im 
môžeme vrele odporúčať predajňu 
značky Orsay, kde nájdu uchvacujúce 
množstvo letných bavlnených šiat od 
výmyslu sveta, spolu s množstvom tren-
dových doplnkov, a to všetko v skvelých 
cenách. No nekúp to...

Váhy (22. 9. – 22. 10.)
Váhavé Váhy treba niekedy rozhýbať. 
Ak máte práve takúto nerozhodnú 
kamarátku, ktorá sústavne zavýja, 
že nemá čo na seba, Mlyny sú to 
pravé miesto, kde sa jej dá pomôcť. 
Neodolateľný obchod značky Mango 
ponúka všetko, čo moderná žena 
potrebuje mať, a to i vrátane doplnkov 
a skvostnej bižutérie. Tam sa skutočne 
nedá nevybrať...

Škorpión (22. 10. – 21. 11.)
K letu neodmysliteľne patria letné 
vône a Škorpión je špecialistom na 
dobrý čuch. Tak, ako sa u neho ako 
na bežiacom páse striedajú nálady, 
tak rýchlo a rád strieda vône, kto-
ré považuje len za krátke prchavé 
dobrodružstvo. Pri takej spotrebe 
je nutný široký výber a dobré ceny. 
Takýmto voňavým rajom je i Fann 
parfumerie, kde vám povedia, že 
i Marylin Monroe spala iba v kvapke 
vône Channel 5.

Strelec (21. 11. – 21. 12.)
Rozumný, cieľavedomý a úspešný Strelec 
sa chystá na dovolenku prakticky a s vo-
pred pripraveným zoznamom. Zabávať 
sa ale človek musí a tak i Strelec je občas 
nútený zabaliť si do kufríka pár spolo-
čenských hier. Ich široký výber nájdete 
v predajni Albi a ak k tomu pribalíte 
fľašu koňaku z predajne Delikateso, ne-
môže vás na dovolenke už nič negatívne 
prekvapiť.

Kozorožec (21. 12 – 20. 1.)
Pomaly, ale isto. Mnoho krát je 
Kozorožec na štarte v nevýhodnej 
pozícii a i tak dôjde do cieľa ako prvý. 
S takouto dispozíciou, nech už sa vy-
berie kamkoľvek, potrebuje už len dve 
základné veci do výbavy: dobré topán-
ky a kvalitné hodinky. To prvé nájde 
v predajni Humanic alebo Deichmann, 
to druhé ak mu nedali pri odchode na 
dôchodok, nájde napríklad v klenotníc-
tve Carisma.

Vodnár (20. 1. – 19. 2.)
Veľký pozor, milí Vodnári, na letné 
nástrahy. Úpal, prehriatie, kožné vyrážky, 
plesne i pohlavné choroby, to všetko 
na vás číha v prímorských letoviskách 
a to nielen v Rumunsku. Ak už k takému 
niečomu dôjde, koniec sveta, preto platí: 
prevencia je prevencia. Bez hanby nav-
štívte našu lekáreň a vysvetlite milému 
personálu, čo sa tam chystáte stvárať, 
radi vám pripravia záchranný balíček 
prvej pomoci. 

Ryby (19. 2. – 20 .3.)
Je tu čas Rýb, s ich nekonečným potá-
paním sa, až kým nezačne koža zliezať. 
Pre vás nie sú sandálôčky, klobúčiky, 
bikinečky s nohavičôčkami, vy potrebu-
jete poriadne plavky, šnorchel a plutvy 
z Interšportu. Premastite telo modrou 
Indulonou, črevo vysoko tučnou poma-
zánkou / nie sardinkovou, nie ste predsa 
kanibali / a šup do vody! Ra
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Otváracie hodiny:

Obchodné prevádzky
Po – Ne: od 09:00 do 21:00
Supermarket BILLA
Po – So: od 07:00 do 21:00
Ne: od 08:00 do 21:00

Kontakt:

MLYNY, a. s.
Štefánikova trieda 61
949 01 Nitra
tel.: +421 37 3221 111
e-mail: info@mlyny-nitra.sk

Júl – August 2010 

Zm
en

a 
pr

og
ra

m
u 

vy
hr

ad
en

á!

28. 6. – 11. 7. 2010 „Hlasuj o svoju najobľúbenejšiu turistickú atrakciu a Hraj o 14 letnýcH cien !“  
Výstava turistických atrakcií Nitrianskeho kraja. 6. 7. – 7. 7. 2010

akademická nitra v mlynocH
6. 7. o 16.00 h - FS FORDULAS /HUN/

- FS TROPANKA /BUL/
- FS POĽANA /CZ/ 

7. 7. o 16.00 h. - FS MLADINA /CZ/
- FS KRAJAN /SRB/
- FS KABLUČOK /RUS/     

9. 7. - 25. 07. 2010   

„ElVIs žIJE...“

Unikátna výstava 80 predmetov speváka 

Elvisa Presleyho zo zbierky Múzea 

Elvisa Presleyho z Memphisu (USA). 

30. 7. – 12. 9. 2010 VýstAVA fotogrAfIí ĽubA ŠpIrkAObyčAjnOU PrEchádZkOU cEntrA SA návštEvník OcitnE nA vyStAvE fOtO-grAfií šPičkOvéhO SlOvEn-SkéhO fOtOgrAfA ĽUbA šPirkA. 
30. 8. – 8. 9. 2010 
čO náM PrírOdA dAlA

Výstava Nitrianskych umelcov – Vladimír 

Vaňo, Pavol Francúz, Jana Majlátová, 

Veronika Fúsková a Iveta Ligašová. 

lEtny tiMEOUt
Celý júl a agust skvelá zábava pre deti a jedinečné chvíle pre bláznivé nákupy v letných zľa-

vách v Galérii MLYNY.

Pondelok 5. 7. – 15. 8. 2010 od 9.00 do 12.00 hod. 

Každý pondelok premietanie seriálu TV JOJ – PANELÁK. Miesto: 2. Poschodie

Utorok 6. 7. – 10. 8. 2010 od 10.00 do 11.00 hod.

MLYNY INLINEschool Miesto: parkovisko na streche. Každý utorok pre deti od 6 do 14 rokov. 

Bližšie info na www.mlyny-nitra.sk

Streda 7. 7. – 25. 8. 2010 od 9.00 do 12.00 hod.

TIME OUT! Mamičky... Miesto: 2.poschodie. Detský kútik v Galérii MLYNY Nitra zadarmo celé 

leto, každú stredu od 9.00 do 12.00 hod.

Štvrtok 8. 7. – 12. 8. 2010 od 10.00 do 11.00 hod. 

MLYNY INLINEschool Miesto: parkovisko na streche. Každý štvrtok pre deti od 6 do 14 rokov. 

Bližšie info na www.mlyny-nitra.sk

Piatok 2. 7. – 27. 8. 2010 od 10.00 do 13.00 hod. 

Detské šantenie s TIME OUT-om Miesto: 2. Poschodie. Každý piatok pre deti od 3 rokov tvorivé 

dielne, maľovanie na tvár, elektronická tanečná plocha, trampolína, pieskolína, elektronické 

karaoke a ďalšie. Aktuálny program na každý piatok nájdete vždy na www.mlyny-nitra.sk




